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Ewangielija wedug . Mateusza.

ROZDZIA I.

Ksiga o rodzie Jezusa Chry-

stusa, syna Dawidowego, sy-

na Abrahamowego.
2. Abraham spodzi Izaa-

ka, a Izaak spodzi Jakóba, a

Jakób spodzi Jud, i braci

jego.

3. A Juda spodzi Faresa i

Zar z Tamary, a Fares spo-

dzi Hesrona, a Hesron spo-

dzi Arama.
4. A Aram spodzi Amina-

daba, a Aminadab spodzi
Raasona, a Raason spodzi

Salmona.
. 5. A Salmon spodzi Booza

z Rachaby, a Booz spodzi

Obeda z Ruty, a Obed spo-

dzi Jessego.

6. A Jesse spodzi Dawida

króla, a Dawid król spodzi

Salomona z tej, która bya o-
n Uryjaszow.
7. A Salomon spodzi Ro-

boama, a Roboam spodzi
Abijasza, a Abijasz spodzi

Az.
8. A Aza spodzi Jozafata,

a Jozafat spodzi Jorama, a

Joram spodzi Ozyjasza.

9. A Ozyjasz spodzi Joata-

ma, a Joatam spodzi Achaza,

a Achaz spodzi Ezechijasza.

10. A Ezechijasz spodziMa-

nasesa, a Manases spodzi A-

mona, a Amon spodzi Jozy-

jasza. i

11. A Jozyjasz spodzi Je-

chonijasza/ i
;

braci jego pod-

czas zaprowadzenia do Babi-

lonu.

12. A po zaprowadzeniu do

Babilonu Jechonijasz spodzi

Salatyjela, a Salatyjel spodzi

Zorobabela.

13. A Zorobabel spodzi A-

bijuda, a Abijud spodzi Eli-

jakima, a Elijakim spodzi

Azora.

14. A Azor spodzi Sadoka,

a Sadok spodzi Achima, a

Achim spodzi Elijuda.

15. A Elijud spodzi Eleaza-

ra, a Eleazar spodzi Matana,

a Matan spodzi Jakóba.

16. A Jakób spodzi Józefa,

ma Maryi, z której si naro-
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dzi Jezus

; którego zowi Chry-

17. A tak wszystkiego poko-
,

lenia od Abrahama a do Da-
Wida jest pokole czternacie,
a od Dawida a do zaprowa-
dzenia do Babilonu

,
pokole

czternacie, a od zaprowadze-
nia do Babilonu a do Chry-
stusa, pokole czternacie.
18. A narodzenie Jezusa

Chrystusa takie byo : Albo-
wiem gdy Maryja, matka je-
go, polubiona bya Józefowi,
pierwej nieli si zeszli, znale-
ziona jest brzemienn z Du-
cha witego.
19. Ale Józef, m jej, b-
dc sprawiedliwym i niechcc
jej osawi, chcia j potaje-
mnie opuci.

A gdy on o tern zamy-
la, oto mu si Anio Paski
we nie ukaza, mówic : Józe-
fie, synu Dawidów ! nie bój si
przyj Maryi, ony twojej;
albowiem, co si w niej po-
czo, z Ducha witego jest.

21. A urodzi syna, i nazo-
wiesz imi jego Jezus; albo-
wiem on zbawi lud swój od
grzechów ich.

22. A to si wszystko stao,
aby si wypenio

, co powie-
dziano od Pana przez proro-
ka, mówicego:
23. Oto, panna bdzie brze-

mienna i porodzi syna, a na-
zowi imi jego Emanuel, co
si wykada: Bóg z nami.
24. Tedy Józef ocuciwszy

si ze snu, uczyni, jako mu
rozkaza Anio Paski, i przy-j on swoj

;

nie uzn£d; a po-
rodzia onego syna swego pier-
worodnego, i nazwa imi je^o
Jezus.

°

ROZDZIA n.

A gdy si Jezus narodzi w
Betlehemie Judzkiem za dni
Heroda króla, oto mdrcy ze
wschodu soca przybyli do
Jeruzalemu, mówic

:

2. Gdziez jest ten, który
si narodzi, król ydowski?
Bomy widzieli gwiazd jego
na wschód soca, i przyje-
chalimy, abymy mu si po-
konili.

3 Co gdy król Herod usy-
sza, zatrwoy si, i wszystko

,
Jeruzalem z nim;

I 4. Przeto zebrawszy wszyst-
kie przedniejsze kapany i

nauczyciele ludu, dowiadywa
si od nich, gdzieby si mia
Chrystus narodzi.
5. A oni mu rzekli : W Bet-

lehemie Judzkiem; bo tak na-
pisano przez proroka

:

6. I ty Betlehemie, ziemio
J udzka ! adn miar niejeste
najmniejsze midzy ksity
J udzkimi

; albowiem z ciebie
wynijdzie wódz, który rzdzi
bdzie lud mój Izraelski.
7. Tedy Herod wezwawszy

potajemnie onych mdrców,
pilnie si wywiadywaod nich
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o czasie, którego si gwiazda

ukazaa.
>

8. A posawszy je do Betle-

hemu, rzek: Jecliawszy, pil-

nie si wywiadujcip o tern

dziecitku; a gdy znajdziecie,

oznajmij cie mi ,
abymija przy-

jechawszy, pokoni mu si.

9. Oni tedy, wysuchawszy

króla, poszli
;
a oto ona gwia-

zda, któr widzieli na wschód

soca, prowadzia je, a przy-

szedszy,stananad miejscem,

gdzie byo dziecitko

;

10.A gdy ujrzelion gwiazd,

uradowali si radoci bardzo

wielk

;

11. I wszedszy w dom, zna-

leli dziecitko z Maryj, mat-

k jego, a upadszy, pokonili

mu si, i otworzywszy skarby

swoje
,

ofiarowali mu dary

:

' zoto i kadzido i myrr.

12. Lecz bdc upomnieni

od Boga we nie
,
aby si nie

wracali do Heroda, inszdrog
wrócili si do krainy swojej.

13. A gdy oni odeszli, oto

Anio Paski ukaza si we

nie Józefowi mówic : Wstaw-

szy, wemij dziecitko i mat-

k jego, a uciecz do Egiptu,

a bd tam, a ci powiem;

albowiem Herod bdzie szu-

ka dziecitka, aby je zatraci.

14. Który wstawszy, wzi
dziecitko i matk

.

jego w
nocy, i uszed do Egiptu

15. I by tam a do mierci

Herodowej, aby si wypenio,

co powiedziano od Pana przez

SUSZ 2. 1

proroka, mówicego : Z Egip-

tum wezwa syna mego.

16. Tedy Herod ujrzawszy,

e by oszukany od mdrców,

rozgniewa si bardzo ,
a po-

sawszy pobi wszystkie dziat-

ki
,
które byy w Betlehemie

i po wszystkich granicach je-

od dwóchlatiniej, wedug

czasu, o którym si by pilnie

wywiedzia od mdrców.

17. Tedy si wypenio, co

p owiedziano
przez Jeremij asza

proroka, mówicego

:

18. Gos w Ramie syszany

jest, lament, i pacz, i narze-

kanie wielkie : Rachelpaczca

synów swoich, i nie daa si

pocieszy, przeto, e ich nie-

masz.

19. A gdy umar Herod, oto

Anio Paski ukaza
_

si we

nie Józefowi w Egipcie,

20. Mówic :
Wstawszy,

.

we-

mij dziecitko i matk jego,

aid do ziemi Izraelskiej ;
albo-

wiem pomarli ci
,
którzy szu-

kali duszy dziecicej.

21.
1A on wstawszy, wzi do

siebie dziecitko i matk jego,

i przyszed do ziemi Izrael-

skiej.

22. Lecz gdy usysza, i
ArchelauskrólówawJudzkiej
ziemi na miejscu Heroda, ojca

swego, ba si tam i; ale

napomniony bdc od Boga

we nie, ustpi w strony Gali-

lejskie;
.

23. A przyszedszy mieszka

w miecie, które zowi Haza-
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ret, aby si wypenio, eo po-
wiedziano przez proroki: I
Nazarejczykiem nazwany b-
dzie.

BODZIA ID.

A w one dni przyszed Jan
Chrzciciel, kac na puszczy
w ziemi Judzkiej,

2. A mówic: Pokutujcie;
albowiem si przybliyo kró-
lestwo niebieskie.

3. Tenci bowiem jest on,^o
którym powiedziano przez
Izajasza proroka, mówicego

:

Gos woajcego na puszczy:
Gotujcie drog Pask, proste
czycie cieszki jego.

4. A ten Jan mia odzienie
z sierci wielbdowej

,
i pas

skórzany okoo biódr Woich,
a pokarm jego by szaracza
i miód leny.
5. Tedy wychodzio do niego

Jeruzalem i wszystka Judzka
ziemia i wszystka kraina okoo
Jordanu

;

6. I byli chrzczeni od niego
w Jordanie, wyznawajc grze-

chy swoje.

7. A gdy ujrza wiele z Fary-
zeuszów i Saduceuszów przy-
chodzcych do chrztu swego,
rzek im : Kodzajujaszczurczy

!

któ wam pokaza, ebycie
uciekali przed przyszym gnie-

wem?
8. Przynocie tedy owoce

godne pokuty;
9. A nie mniemajcie, e mo-

ecie mówi samiw sobie :
-Ojca

mamy Abrahama
;
albowiemci

powiadam wam, i Bóg i z tych
kamieni wzbudzi moe dzieci

Abrahamowi.
10. A ju i siekiera do ko-

rzenia drzew przyoona jest:

wszelkie tedy drzewo,które nie

przynosi owocu dobrego, bywa
wycite, i w ogie wrzucone.
11. Ja was chrzcz wod ku

pokucie
;
ale ten, który idzie

za mn, mocniejszy jest nad
mi; któregom obuwia nosi
nie jest godzien; ten was chrzci

'

bdzie Duchem witym i o-

gniem.

12. Którego opata jest w r-
ku jego, a wyczyci bojewisko
swoje, i zgromadzi pszenic
swoj do gumna, ale plewy
spali ogniem nieugaszonym.
13. Tedy Jezus przyszed od

Galilei nad Jordan do Jana,
aby by ochrzczony od niego

;

14. Ale mu Jan bardzo za-

brania, mówic: Ja potrze-
buj, abym by ochrzczony od
ciebie, a ty idziesz do mnie?
15. A odpowiadajc Jezus,

rzek do niego: Zaniechaj teraz;

albowiem tak przystoi na nas,

abymy wypenili wszelk
sprawiedliwo; tedy go za-

niecha.

16. A Jezus ochrzczony b-
dc, wnet wystpi z wody, a
oto simu otworzyy niebiosa,

i widzia Ducha Boego-, zst-
pujcego jakogobic, i przy-

chodzcego na;
17. A oto gos z niebios mó-
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wiacy: Ten jest on Syn mój

miy, w którym mi si upodo-

bao.

ROZDZIA IV.

Tedy Jezus zawiedziony jest

na puszcz od Ducha, aby by
kuszony od dyjaba.

2. A gdy poci czterdzieci

dni i czterdzieci nocy, potem

akn.
3. 1

przystpiwszy do mego

kusiciel, rzek : Jeli jest Syn

Boy, rzecz, aby si te kamie-

nie stay- chlebem.

4. A on odpowiadajc rzek

:

Napisano: Nie samym chle-

bem czowiek y bdzie, ale

kadem sowem pochodzcem

przez usta Boe.

5. Tedy go wzi dyjabe do

miasta witego, i postawi go

na ganku kocielnym,

6. 1 rzek mu : Jeli jest Syn

Boy, spu si na dó, albo-

wiem napisano: I Anioom
swoim przykaza o tobie, i b-

d ci na rkach nosili
,
aby

sn nie obrazi o kamie nogi

swojej.

7. Rzek mu Jezus: Zasi na-

pisano : Nie bdziesz kusi Pa-

na, Boga twego.

8. Wzi go zasi dyjabe na

gór bardzo wysok, i pokaza

mu wszystkie królestwa wiata

i saw ich,

9. I rzek mu : To wszystko

dam tobie, jeli upadszy, po-

konisz mi si.

10. Tedy mu rzek Jezus:

JSZ 3. 4. 9

Pójd precz, szatanie! albo-

wiem napisano: Panu Bogu

twemu kania si bdziesz, i

jemu samemu suy bdziesz.

11. Tedy go opuci dyjabe,

a oto
,

Anioowie przystpili i

suyli mu.

12. A gdy usysza Jezus, i

Jan*by podany do wizienia,

wróci si do Galilei

;

13. A opuciwszy Nazaret,

przyszed, i mieszka w Kaper-

naum, które jest nad morzem

w granicach Zabulonowych i

Neftalimowych;

14. Aby si wypenio, co po-

wiedziano przez Izajasza pro-

roka, mówicego:
15. Ziemia Zabulonowa i zie-

mia Neftalimowa przy drodze

morskiej za Jordanem, Galilea

poganów

;

16. Lud, który siedzia w
ciemnoci, widzia wiato
wielk, a siedzcym w krainie

i w cieniu mierci wesza im

wiato.
17. Od onego czasu pocz

Jezuskaza i mówi: Pokutuj-

cie
,
albowiem si przybliyo

królestwo niebieskie.

18. A gdy Jezus chodzi nad

morzem Galilejskiem ,

ujrza

dwóch braci : Szymona, któ-

rego zowi Piotrem, i Andrze-

ja, brata jego, którzy zapusz-

czali sie w morze
;

albowiem

byli rybitwy.

19. I rzek im: Pójdcie za

mn, a uczyni was rybitwami

ludzi.
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20. A oni zaraz opuciwszy
sieci, szli za nim.
21. A postpiwszy stamtd,

ujrza drugich, dwóch braci,

Jakóba, synaZebedeuszowego,
i Jana, brata jego, w odzi z

Zebedeuszem, ojcem ich, po-
prawiajcych sieci swoje, i

wezwa ich.

22. A oni wnete opuciwszy
ód i ojca swego, poszli za nim.
23. 1 obchodzi Jezus wszyst-
k Galile, uczc w bónicach
ich, i kac Ewangielij kró-
lestwa, a uzdrawiajc wszelk
chorob i wszelk niemoc mi-
dzy ludem.
24. I rozesza si wie o nim

po wszystkiej Syryi; i przy-
wodzono do niego wszystkie
le si majce, a rozmaitemi
chorobami i mkami zdjte,
take i optane, i lunatyki i

powietrzem ruszone; i uzdra-
wia je.

25. A szed za nim lud wielki
z Galilei

,
i z dziesiciu miast,

i z Jeruzalemu
,

i z Judzkiej
ziemi, i z Za-Jordania.

ROZDZIA V.

A Jezus widzc lud, wstpi
na gór

;
a gdy usiad, przyst-

pili do niego uczniowie jego.

2. A otworzywszy usta swe,
•uczy je, mówic

:

3. Bogosawieni ubodzy w
duchu

;
albowiem ich jest kró-

lestwo niebieskie.

4. Bogosawieni, którzy si

smc^ albowiem pocieszeni

bd.
5. Bogosawieni ciszy

;
albo-

wiem oni odziedzicz ziemi.
6. Bogosawieni, którzy a-
kn i pragn sprawiedliwoci

;

albowiem oni nasyceni bd.
7. Bogosawieni miosierni;

albowiem oni miosierdzia do-
stpi.
8. Bogosawieni czystego ser-

ca
;
albowiem oni Boga ogl-

daj.
9. Bogosawieni pokój czy-

nicy; albowiem oni synami
Boymi nazwani bd.
10.Bogosawieni,którzy cier-

pi przeladowanie dla spra-

wiedliwoci
;
albowiem ich jest

królestwo niebieskie.

11. Bogosawieni jestecie,

gdy wam zorzeczy bd, i

przeladowa was, i mówi
wszystko ze przeciwko wam,
kamajc dla mnie.
12. Radujcie si, i weselcie

si; albowiem zapata wasza
obfita jest w niebiesiech; tak
bowiem przeladowali proro-
ki, którzy byli przed wami.

13. Wy jestecie, sól ziemi;

jeli tedy sól zwietrzeje, czeme
soli bd? Do niczego si ju
nie zgodzi,tylko abybya precz
wyrzucona i od ludzi podepta-
na.

14. Wy jestecie wiato
wiata, nie moe si miasto
ukry na górze lece.
15. Ani zapalaj wiecy, i sta-

wiaj jej pod korzec, ale na
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wiecznik, i wieci wszystkim,

którzy s w domu.

16. Tak niechaj wieci wia-

to wasza przed ludmi, aby

uczynki wasze dobre widzieli,

a chwalili ojca waszego, który

jest w niebiesiech.

17. Nie mniemajcie, abym
przyszed rozwizywa zakon

alboproroki; nie przyszedem

rozwizywa, ale wypeni.
18. Zaprawd bowiem po-

wiadam wam: A przeminie

niebo i ziemia, jedna jota albo

kreska nie przeminie z zako-

nu, aby si wszystko stao.

19. Ktoby tedy rozwiza
jedno z tych przykaza naj-

mniejszych,! uczyby tak ludzi,

najmniejszym bdzie nazwany

w królestwie niebieskiem; a

ktobykolwiek czyni i uczy,

ten bdzie wielkim nazwany w
królestwie niebieskiem.

20. Albowiem powiadam
wam: Jeli nie bdzie obfitsza

sprawiedliwo wasza, ni nau-

czonych w Pimie i Faryzeu-

szów, adnym sposobem nie

I wnijdziecie do królestwa nie-

bieskiego.

21. Syszelicie, i rzeczono

t starym: Nie bdziesz zabija;

a ktobykolwiek zabi, bdzie

winien sdu

;

22. Ale ja wam powiadam

:

I kady, kto si gniewa na

brata swego bez przyczyny,

bdzie winien sdu; a ktokol-

wiek rzecze bratu swemu : Pa-

cha; bdzie winien rady, a kto-

11

kolwiek rzecze: Banie ! bdzie

winien ognia piekielnego.

23. A tak jeliby ofiaro-

wa dar twój na otarzu, a

tamby wspomnia, i brat

twój ma co przeciwko tobie,

24. Zostaw tam dar twój

przed otarzem, a odejd, pier-

wej si pojednaj z bratem

twoim, a potem przyszedszy

ofiaruj dar twój.

25. Zgód si z przeciwni-

kiem twoim rycho, póki jest

z nim w drodze
,
by ci sn

przeciwnik nie poda sdzie-

mu, a sdziaby ci poda su-

dze, i byby wrzucony do

wizienia.

26. Zaprawd powiadam

:

Nie wynijdziesz stamtd, pó-

kiby nie odda do ostatniego

pienika.
27. Syszelicie

,
i rzeczono

starym : Nie bdziesz cudzoo-

y;
28. Ale Ja wam powiadam

:

I kady, który patrzy na nie-

wiast, aby jej poda, ju z

ni cudzoóstwo popeni w
sercu swojem.

29. Jeli ci tedy oko twoje

prawe gorszy, wyup je, a

zarzu od siebie; albowiem

poyteczniej jest tobie, aby

zginjeden zczonków twoich,

a wszystko ciao twoje nie byo
wrzucone do ognia piekiel-

nego.

30. A jeli ci prawa rka
twoja gorszy, odetnij j, i

zarzu od siebie
;
albowiem
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poyteczniej jest tobie, aby
zginjeden z czonkówtwoich,
a wszystko ciao twoje nie

byo wrzucone do ognia pie-

kielnego.

31. Zasi rzeczono: Ktoby-
kolwiek opuci on swoj,
niech jej da list rozwodny

;

32. Ale Ja wam powiadam

:

Ktobykolwiek opuci on
swoj opróczprzyczyny cudzo-
óstwa, przywodzij w cudzo-
óstwo, a ktoby opuszczon
poj, cudzooy.
33. Syszelicie zasi, i rze-

czono starym: Nie bdziesz
krzywo przysiga, ale oddasz
Panu przysigi twoje;

34. Ale Ja wam powiadam,
abycie zgoa nie przysigali,

ani na niebo, gdy jest stolic
Bo;
35. Ani na ziemi, gdy jest

podnókiem nóg jego : ani na
Jeruzalem, gdy jest miasto
wielkiego króla;

36. Ani na gow twoj
bdziesz przysiga, gdy nie

moesz jednego wosa biaym
albo czarnym uczyni.
37. Ale mowa wasza niech

bdzie : Tak, tak
;
nie, nie

;
a

co wicej nadto jest, to od
zego jest.

38. Syszelicie, i rzeczono:

Oko za oko, a zb za zb

;

39. Ale Ja wam powiadam

:

ebycie si nie przeciwili

zemu, ale ktoby ci uderzy
w prawy policzek twój

,
nad-

staw mu i drugi;

40. iTemu, który si z tob
chce prawowa, a sukni two-

j wzi, pu mu i paszcz;

41. A ktoby ci przymuszai mil jedn, id z nim i

dwie;

42. Temu, co ci prosi, daj,

a od tego, co chce u ciebie

poyczy, nie odwracaj si.

43. Syszelicie, j rzeczono

:

Bdziesz miowa bliniego
twego, a bdziesz mia w nie-

nawici nieprzyjaciela twego;

44. Ale Ja wam powiadam

:

Miujcie nieprzyjacioy wasze;
bogosawcie tym, którzy was
przeklinaj

;
dobrze czycie

tym
,
którzy was maj w nie-

nawici, i módlcie si za tymi,
którzy wam zo wyrzdzaj
i przeladuj was

;

45. Abycie byli synami Ojca
waszego, • który jest w niebie-

siech
;
bo on to czyni,e soce

jego wschodzi na ze i na do-

bre, i deszcz spuszcza na spra-

wiedliwe i na niesprawiedliwe,

46. Albowiem jeli miujecie
te, którzy was miuj, jak
zapat macie? aza i celnicy

tego nie czyni?

47. A jelibycie tylko braci

waszych pozdrawiali, có oso-

bliwego czynicie ? aza i celni-

cy tak nie czyni?

48. Bdcie wy tedy dosko-
naymi, jako i Ojciec wasz,

który jest w niebiesiech, do-

skonay jest.
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ROZDZIA VI.

Strzecie si, abyciejamuny
waszej nie czynili przed ludmi

dlatego, abycie byli widziani

od nicli ;
inaczej nie bdziecie

'mieli zapaty u Ojca waszego,

który jest w niebiesieeb.
.

l 2. Przeto
,
gdy czynisz ja-

mun, nie trb przed sob,

jako obudnicy czyni w bó-

nicach i na ulicach, aby byli

chwaleni od ludzi; zaprawd

powiadam wam, odbieraj za-

pat swoj.
. .

3. Ale ty gdy czynisz ja-

mun, niechaj nie wie lewica

twoja, co czyni prawica twoja,

4. Aby jamuna twoja bya

w skrytoci, a Ojciec twój,

który widzi w skrytoci, ten

ci jawnie odda.
' 5. A gdy si modlisz, nie

.bd jako obudnicy; albo-

wiem si oni radziw bónicach

i na rogach ulic stojc, modl,

aby byli widziani od ludzi; za-

prawd powiadam wam
,
i

odbieraj zapat swoj.

6. Ale ty, gdy si modlisz,

wnijd do komory swojej, a

| zawarszy drzwi swoje, módl

si Ojcu twemu, który jest w
skrytoci; a Ojciec twój, któ-

• ry widzi w skrytoci ,
odda

jawnie.

7. A modlc si, nie bdcie
. wielomówni, jako poganie;

albowiem oni mniemaj ,
e

dla swojej wielomównoci wy-

suchani bd.

13

8. Nie bdcie tedy im po-

dobni, gdy wie Ojciec wasz,

czego potrzebujecie, pierwej

nibycie wy go prosili.

9. Wy tedy tak si módlcie:

Ojcze nasz, któryjest w nie-

biesiech! wi si imi twoje

,

10. Przyjd królestwo twoje

;

bd wola twoja jakow niebie,

tak i na ziemi.

11. Chleba naszego powsze-

dniego daj nam dzisiaj.

12.1odpu nam nasze winy,

jako i my odpuszczamy na-

szym winowajcom;

18. I nie wwód nas na po-

kuszenie ,
ale nas zbaw ode

zego
;

albowiem
.

twoje jest

królestwo i moc i chwaa na

wieki. Amen.
14. Bo jeli odpucicie lu-

dziom upadki ich
,
odpuci i

wam Ojciec wasz niebieski

;

15. Ale jeli nie odpucicie

ludziom upadków ich, i Ojciec

wasz nie odpuci wam upad-

ków waszych.

16. A gdy pocicie, nie bd-
cie smtnej twarzy, jako obu-

dnicy ;
szpec bowiem twarzy

swoje
,
aby byli widziani od

ludzi, e poszcz; zaprawd

powiadam wam, odbieraj za-

pat swoj.

17. Ale ty, gdy pocisz, na-

ma gow twoj, i umyj twarz

twoj,
18. Aby nie by widziany od

ludzi, e pocisz, ale od Ojca

twojego, który jest w skryto-
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ci
;
a Ojciec twój, który widzi

w skrytoci, odda jawnie.

19. Nie skarbcie sobie skar-
bów na ziemi, gdzie mól i rdza
psuje, i gdzie zodzieje pod-
kopywuj i kradn

;

20. Ale sobie skarbcie skarby
w niebie, gdzie ani mól ani
rdza psuje, i gdzie zodzieje
nie podkopywuj, ani kradn.
21.Albowiem gdzie jest skarb

wasz, tam jest i serce wasze.

22. Oko twoje jestci wiec
ciaa twego

;
jeliby tedy oko

twoje byo szczere, wszystko
ciao twoje jasne bdzie

;

23. Jeliby za oko twoje ze
byo, wszystko ciao twoje
ciemne bdzie

;
jeli tedy wia-

to, która jest w tobie, cie-'

mnoci jest, sama ciemno
jaka bdzie?
24. Nikt nie moe dwom pa-
nom suy, gdy albo jedne-
go bdzie mia w nienawici,
a drugiego bdzie miowa;
albo jednego trzyma si b-
dzie, a drugim pogardzi; nie

moecie Bogu suy i ma-
monie.

25. Dlatego powiadam wam

:

Nie troszczcie si o ywot
wasz, cobycie jedli, albo co-

bycie pili, ani o ciao wasze,
ezembycie si odziewali

;
aza

ywot nie jest zacniejszy ni
pokarm, i ciao ni odzienie?

26. Spojrzyjcie na ptaki nie-

bieskie, i nie siej ani n,
ani zbieraj do gumien, awdy
Ojciec wasz niebieski ywi je;

izali wy nie jestecie daleko
zacniejsi nad nie?

27. I któ z was troskliwie

mylc, moe przyda do wzro-
stu swego okie jeden ?

28. A o odzienie przecze si
troszczycie? Przypatrzcie si
lilijom polnym, jako rosn;
nie pracuj, ani przd.
29. A Ja wam powiadam, i

ani Salomon we wszystkiej

sawie swojej nie by tak przy-

odziany, jako jedna z tych.

30. Jeli tedy traw poln,
która dzi jest, a jutro bywa
w piec wrzucona, Bóg. tak

przyodziewa
,
aza nie daleko

wicej was? o maowierni!

31. Nie troszczcie si tedy,

mówic: Có bdziemy je?
albo co bdziemy pi? albo

czem si bdziemy przyodzie-

wa?
32. Bo tego wszystkiego po-

ganie szukaj; wiec bowiem
Ojciec wasz niebieski, e tego

wszystkiego potrzebujecie.

33. Ale szukajcie naprzód
królestwa Boego, i sprawie-

dliwoci jego, a to wszystko
bdzie wam przydano.
34. Przeto nie troszczcie si

o jutrzejszy dzie; albowiem
jutrzejszy dzie troska si b-
dzie o swoje potrzeby. Dosy-
ci ma dzie na swojem utra-

pieniu.

ROZDZIA VE.

Nie sdcie, abycie nie byi
sdzeni

;



g. MATEUSZ 7.

2. Albowiem jakim sdem
sdzicie, takim sdzeni bdzie-

cie, i jak miar mierzycie,

tak wam odmierzono bdzie.

3. A czemu widzisz dbo
w oku brata twego, a halki,

która jest w oku twojem, me

[baczySz?
:

4 Albo jako rzeczesz bratu

twemu: Dopu, i wyjm
dbo z oka twego, a oto bal-

ka jest w oku twojem.

5. Obudniku! wyjmij pier-

wej balk z oka twego, tedy

przejrzysz, aby wyj dbo
z oka brata twego.

6. Nie dawajcie witego

psom, ani miecie pere wa-

szych przed winie, by ich sn
nie podeptay nogami swemi,

i obróciwszy si, nie rozszar-

pay was.

7. Procie, a bdzie wam
dano, szukajcie, a znajdziecie;

koaczcie, a bdzie wam otwo-

rzono.

8. Kady bowiem, kto prosi,

bierze; a kto szuka, znajduje;

a temu, co koacze, bdzie o-

tworzono.

9. I który z was jest czo-

wiek, którego prosiliby syn

jego o chleb, izali mu da ka-

mie?
10. A prosiliby o ryb, izali

mu da wa?
11. Jeli wy tedy bdc zy-

mi, umiecie dary dobre dawa
dzieciom waszym, czeme wi-

cej Ojciec wasz, który jest w

15

niebiesiech, da rzeczy dobre

tym, którzy go prosz.

12. Wszystko tedy, cobycie

chcieli, abywam ludzie czynili,

tak i wy czycie im; tenci

bowiem jest zakon i prorocy.

13. Wchodcie przez ciasn

bram; albowiem przestron-

na jest brama i szeroka droga,

która prowadzi na zatracenie,

a wiele ich jest, którzy przez

ni wchodz.
14. A ciasna jest brama i

wska droga, która prowadzi

do ywota; a mao ich jest,

którzy j znajduj.
'

15. A strzecie si faszy-

wych proroków, którzy przy-

chodz do was w odzieniu

owczem, ale wewntrz s wil-

cy drapieni.

16. Z owoców ich poznacie

je
;
izali zbieraj z ciernia gro-

na winne, albo z ostu figi ?

17. Takci wszelkie drzewo

dobre owoce dobre przynosi

;

ale ze drzewo owoce ze przy-

nosi.

18. Kie moe dobre drzewo

owoców zych przynosi, ani

drzewo ze owoców dobrych

przynosi.

19. Wszelkie drzewo, które

nie przynosi owocu dobrego,

bywa wycite i w ogie wrzu-

cone.

20. A tak z owoców ich po-

znacie je.

21. Kie kady, który mi mó-

wi : Panie, Panie ! wnijdzie do

królestwa niebieskiego; ale
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który czyni wol Ojca moje-

go, który jest w niebiesiech.

22. Wiele ich rzecze mi dnia

onego : Panie, Panie ! izaemy
w imieniu twojem nie proroko-
wali, i w imieniu twojem dyja-

bów nie wyganiali, iw imieniu

twojem wiele cudów nie czy-

nili?

23. A tedy im wyznam : em
was nigdy nie zna

;
odstpcie

ode mnie, którzy czynicie nie-

prawo.
24. Wszelkiego tedy, który

sucha tych sów moich i czy-

ni je, przypodobam mowi
mdremu

,
który zbudowa

dom swój na opoce

;

25. 1 spad gwatowny deszcz,

i przyszapowód, i wiatry wia-

y, i uderzyy na on dom,, ale

nie upad, bo by zaoony na
opoce.

26. A wszelki, który sucha
tych sów moich, a nie czyni

ich, przypodobany bdzie m-
owi gupiemu, który zbudo
wa dom swój na piasku

;

27.1 spad deszcz gwatowny,
i przysza powód, i wiatry

wiay, a uderzyy na on dom,
i upad, a by wielki upadek
jego.

28. I stao si, gdy doko-
czy Jezus tych sów, e si
zdumiewa lud nad nauk je-

go-

29. Albowiem je uczy jako
moc majcy, a nie jako nau-

czeni w Pimie.

ROZDZIA Vm.
A gdy zstpowa z góry, szed
za nim lud wielki

;

2. A oto trdowaty przy-

szedszy, pokoni mu si, mó-
wic : Panie

!
jeli chcesz, mo-

esz mi oczyci. *

3. I wycignwszy Jezus r-
k, dotkn si go, mówic:
Chc, bd oczyszczony

;
i za-

raz oczyszczony jest trd jego.

4. Tedy mu rzek Jezus:

Patrz, aby nikomu nie po-

wiada
;
ale id, uka si ka-

panowi, i ofiaruj dar on, któ-

ry przykaza Mojesz na wia-
dectwo przeciwko nim.

5. A gdy Jezus wszed do
Kapernaum, przyszed do nie-

go setnik, proszc go,

6. I mówic: Panie! suga
mój ley w domu powietrzem
ruszony, i ciko si trapi.

7.

1

rzek mu Jezus : Ja przyj-

d i uzdrowi go.

8. A odpowiadajc setnik

rzek: Panie! nie jestem go-

dzien, aby wszed pod dach
mój

;
ale tylko rzecz sowo, a

bdzie uzdrowiony suga mój.

9. Bomci i ja czowiek pod
moc innego, majcy pod sob
onierze

;
i mówi temu : Id,

a idzie; a drugiemu: Przyjd,
a przychodzi

;
a sudze memu

:

Czy to, a czyni.

10. A gdy to usysza Je-

zus, zadziwi si, i rzek tym,
którzy szli za nim : Zaprawd
powiadam wam : Anim w Iz-
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raelu tak wielkiej wiary nie

znalaz.

11. A powiadam wam: I
wiele ich od wschodu i od za-

chodu soca przyjdzie, a u-

sid za stoem z Abrahamem
i z Izaakiem i z Jakóbem w
królestwie niebieskiem.
* 12. Ale synowie królestwa

bd wyrzuceni w ciemnoci

zewntrzne, tam bdzie pacz i

zgrzytanie zbów.
13. I rzek Jezus setnikowi

:

.Id, a jako uwierzy, niech

ci si stanie
;
i uzdrowiony jest

suga jego oneje godziny.

14. A gdy Jezus przyszed

do domu Piotrowego, ujrza

wiekr jego, lec na ou
i majc gorczk.
15. I dotkn si rki jej, i

Opucia j gorczka
;
i wstaa

a posugowaa im.

16. A gdy by wieczór, przy-

wiedli do niego wiele opta-

nych: i wygania duchy so-

wem; i wszystkie, którzy si

le mieli, uzdrawia;

17. Aby si wypenio, co po-

wiedziano przez Izajasza pro-

roka, mówicego: On niemocy

nasze na si wzi, a choroby

nasze nosi.

18. A widzc Jezus wielki

lud okoo siebie, kaza si prze-

prawi na drug stron morza.

19. Tedy przystpiwszy nie-

który z nauczonych w Pimie,

rzek mu: Mistrzu! pójd za

tob, gdziekolwiek pójdziesz.

20. 1 rzek mu Jezus: Liszki

maj jamy, a ptaki niebieskie

gniazda; ale Syn czowieczy

niema, gdzieby gow skoni.

21. A drugi z uczniów jego

rzek mu : Panie ! dopu mi

pierwej odej i pogrze ojca

mego;
22. Ale mu Jezus rzek : Pójd

za mn, a niechaj umarli grze-

bi umare swoje.

23. A gdy on wstpi w ód,
wstpili za nim i uczniowie

jego.

24. A oto si wzruszenie wiel-

kie stao na morzu, tak i si

ód waami okrywaa; a on

spa.

25. A przystpiwszy ucznio-

wie jego, obudzili go, mówic:
Panie ! ratuj nas, giniemy.

26. I rzek do nich : Przecz-

ecie bojaliwi? o maowier-

ni! Tedy wstawszy, zgromi
wiatry i morze, i stao si uci-

szenie wielkie.

27. A ludzie si dziwowali,

mówic : Jaki to jest ten, e
mu i wiatry i morze .posu-

szne s?
28. A gdy si on przewióz

na drug stron do krainy

Giergiezeczyków
,

zabieeli

mu dwaj optani z grobów

wychodzcy, bardzo okrutni,

tak i nie móg nikt przecho-

dzi ona drog.
29. A oto zakrzyknli, mó-

wic: Có my z tob mamy,
Jezusie, Synu Boy? Przysze-

de tu przed czasem, drczy
nas?

p.
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30. I bya daleko od nieb

trzoda wielka wini pascych
si.

31. Tedy go dyjabli prosili,

mówic : Jeli nas wyganiasz,

dopu nam wnij w trzod
tych wini.
32. I rzek im: Idcie. A oni

wyszedszy, weszliw on trzod
wini, a oto porwawszy si ona
wszystka trzoda wini, z przy-

kra wpada w- morze, i pozdy-
chay w wodach.
33. Lecz pasterze uciekli, a

poszedszy do miasta, opowie-

dzieli wszystko, i to, co si z

onymi optanymi stao.

34. A oto wszystko miasto

wyszo przeciwko Jezusowi, a

ujrzawszy go prosili, aby z ich

granic odszed.

ROZDZIA IX.

Tedy wstpiwszyw ód, prze-

wióz si, i przyszed do miasta

swego

;

2. A oto przynieli mu powie-

trzem ruszonego, na ou le-
cego. A widzc Jezuswiar ich,

rzek powietrzem ruszonemu

:

Ufaj," synu! odpuszczone s to-

bie grzechy twoje.

3. A oto niektórzy z nauczo-

nych w Pimie mówili sami w
sobie : Ten bluni.

4. A widzc Jezus myli ich,

rzek: Przeczewy mylicie ze
rzeczy w sercach waszych?
5. Albowiemcó atwiej rzec :

Odpuszczone s tobie grzechy,

czyli rzec: Wsta, a chod?

6. Ale -abycie wiedzieli, i
ma moc Syn czowieczy na zie-

mi odpuszcza grzechy, tedy

rzek powietrzem ruszonemu

:

Wstawszy, wemij oe twoje,

a id do domu twego.

7. Tedy wstawszy, poszed do
domu swego.

8. Co ujrzawszy lud, dziwo-

wa si, i chwali Boga, który
da tak moc ludziom.

9. A odchodzc stamtd Je-

zus, ujrza czowieka siedz-

cego na cle, którego zwano Ma-
teusz, i rzekmu : Pójd zamn;
tedy wstawszy, szed za nim.

10. I stao si, gdy Jezus sie-

dzia za stoem w domu jego,

e oto wiele celników i 'grzeszni-

ków przyszedszy, usiedli z Je-

zusem i z uczniami jego.

11 . Co widzc Faryzeuszowie,

rzekli uczniom jego: Przecze
z celnikami i grzesznikami je

nauczyciel wasz?

12. A Jezus usyszawszy to,

rzek im: Nie potrzebujc zdro-

wi lekarza, ale ci, co si le
maj.
13. Owszem idcie, a nauczcie

si, co to jest: Miosierdzia chc,

a nie ofiary
;
bom nie przyszed,

wzywa sprawiedliwych, ale

grzesznych do pokuty.

14. Tedy przyszli do niego

uczniowie Janowi, mówic:
Przecz my i Faryzeuszowie cz-

sto pocimy, a uczniowie twoi

nie poszcz?
15. 1 rzek im Jezus: Izali si
mog synowie onicy mae-
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skiej smuci, póki z nimi jest

oblubieniec? Ale przyjd dni,

gdy od nich bdzie oblubieniec

odjty, a tedy poci bd.
16. A aden nie wprawuje

aty sukna nowego w szat

wioteh; albowiem ono zaa-

tanie ujmuje nieco od szaty, i

stawa si gorsze rozdarcie

;

17. Ani lej wina modego w
stare statki

;
bo inaczej pukaj

si statki, a wino wycieka, i

statki si psuj; ale mode wi-

no lej w nowe statki, i oboje

bywaj zachowane.

18. To gdy on do nich mówi,
oto niektóry przeoony bóni-
cy przyszedszy, pokoni mu
si, mówic: Córka moja do-

piero skonaa
;
ale pójd awó

na ni rk twoj, a oyje.

19. Tedy wstawszy Jezus,

szed za nim, i uczniowie jogo.

i 20. (A oto niewiasta, która

pynienie krwi ode dwunastu

lat cierpiaa, przystpiwszy z

tyu,dotkna si podoka sza-

ty jego

;

21. Bo rzeka sama w sobie

:

Jeli si tylko dotkn szaty

jego, bd uzdrowiona.

22. Ale Jezus obróciwszy si
i ujrzawszy j, rzek: Ufaj,

córko! wiara twoja ciebie u-

zdrowia; i uzdrowiona bya
niewiasta od onej godziny.)

28. A gdy przyszed Jezus

w dom przeoonego, i ujrza

piszczki i lud zgiek czynicy,

‘24. Rzek im : Ustpcie f albo-

19

wiem dzieweczka nie. umara,

ale pi. I namiewali si z niego.

25. Ale gdy wygnany by on

lud, wszedszy, ujj za rk
jej, i wstaa dzieweczka.

26. I rozesza si ta wie po

wszystkiej ziemi.

27. A gdy Jezus odchodzi

stamtd, szli za nim dwaj lepi,

woajc i mówic : Synu Dawi-

dowy ! zmiuj si nad nami.

28. A gdy on wszed do domu,

przyszli do niego lepi
;
i rzek

im Jezus: Wierzycie, i to

mog uczyni? Rzekli mu:
Owszem Panie

!

29. Tedy si dotkn oczu

ich, mówic: Wedug wiary

waszej niechaj si wam stanie.

30. t otworzyy si oczy ich

;

i przygrozi im srodze Jezus,

mówic : Patrzcie, aby nikt o

tern nie wiedzia.

31. Lecz oni wyszedszy, roz-

sawili go po wszystkiej onej

ziemi.

32. A gdy oni wychodzili,

oto przywiedli mu czowie-

ka niemego, optanego od dy-

jaba.

33. A gdy by wygnany on

dyjabe, przemówi niemy; i

dziwowa si lud, mówic:
Nigdy si taka rzecz niepoka-

zaa w Izraelu.

34. Ale Faryzeuszowie mó-
wili : Przez ksicia dyjabel-

skiego wygania dyjaby.

35. 1 obchodzi Jezus wszyst-

kie miasta i miasteczka, nau-

czajc w bónicach ich, i kac
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Ewangielij królestwa, a u-
zdrawiajc wszelk chorob, i

wszelk niemoc midzy ludem.
• 36. A widzc on lud, uali
si go, i by strudzony i roz-
proszony jako owce niemaja-
ce pasterza.

.

37. Tedy rzek uczniom swo-
im : Zniwo wprawdzie wielkie
ale robotników mao.
38. Procie tedy Pana niwa

aby wypchn robotniki na
niwo swoje.

ROZDZIA X.

A zwoawszy dwunastu ucz-
niów swoich, da im moc nad
duchy nieczystymi, abyje wy-
ganiali, i aby uzdrawiali wszel-k chorob i wszelk niemoc.
2 . A dwunastu Apostoów, tes imiona : Pierwszy Szymon,

którego zowi Piotr, i Andrzej
’

brat jego; Jakób, syn Zebe'
deusza, i Jan, brat jego;

•
* -Par^omiej, Tomasz

i Mateusz on celnik, Jakób,
syn Alfeusza, i

, Lebeusz, na-
zwany Tadeusz;
4. Szymon Kananejczyk, i

Judasz Iszkaryjot, który go
te wyda. J 6

5. Tych dwunastu posa Je-
zus, rozkazujc im i mówic :

.Na drog poganów nie za-
chodcie, i do miasta Samary-
taczyków nie wchodcie;
6. Ale raczej idcie do owiec

które zginy z domu Izrael-
i

skiego
;

( . A idc kacie
, mówic

: |
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I
Przybliyo si królestwo nie-
bieskie.

8. Chore uzdrawiajcie, trdo-
wate oczyszczajcie

, umare
wskrzeszajcie, dyjaby wyga-
niajcie

; darmocie wzili, dar-
mo dawajcie.

9. Nie bierzcie z sob zota,
ani srebra, ani miedzi w trzosy
wasze

;

10. Ani taistry na drog, ani
dwóch sukien, ani butów, ani
laski; albowiem godzien jest
robotnik ywnoci swojej.
11. A do któregokolwiek

miasta albo miasteczka wnij-
dziecie, wywiadujcie si, ktoby
wmem tegoby godzien, a tam-e mieszkajcie, póki nie wynij-
dziecie;

12. A wszedszy w dom, po-
zdrówcie go.

13. A jeliby on dom tego
by godny, niech na przyj-
dzie pokój wasz; a jeliby nie

'

by godny, pokój wasz niech
si wróci do was.
14. A ktoby was nie przyj,

ani sucha sów waszych, wy-
chodzc z domu albo z miasta
onego, otrznijcie proch z
nóg waszych.
15. Zaprawd wam powia-

1

dam: Lej bdzie ziemi So-
\

domskiej i Gomorskiej w dzie
jsdny, nieli miastu onemu.

-1-8. Oto Ja was posyam jako J

owc midzy wilki; bdcie
]tedy roztropnymi jako we,
]a szczerymi jako gobice,

17. A strzecie si ludzi; al- 1
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bowiem was bd wydawa
do rady, i w zgromadzeniach

swoich was biczowa bd.
18. Take przed starosty i

rzed króle wodzeni bdziecie

la mnie, na wiadectwo prze-

ciwko nim i poganom.

19. Ale gdy-was podadz,

nie troszczcie si, jako i coby-

cie mówili; albowiem wam
dano bdzie oneje godziny,

cobycie mówili

;

20. Bowy nie jestecie,którzy

mówicie, ale duch Ojca wa-

szego, który mówi w was.

21. I wyda brat brata na

mier, i ojciec syna, i po-

wstan dzieci przeciwko ro-

dzicom, i bd je zabija.

22. I bdziecie w nienawici

u wszystkich dla imienia mego;

ale kto wytrwa do koca, ten

bdzie zbawion.

23. A gdy was przeladowa

bdw tern miecie, uciekajcie

do drugiego ;
bo zaprawd po-

wiadam wam, e nie obejdzie-

cie miast Izraelskich, a przyj-

dzie Syn czowieczy.

24. Nie jestci ucze nad mi-

strza, ani suga nad Pana

swego;
. . , , ,

' 25. Dosy uczniowi, aby by
jako mistrz jego, a suga jako

Pan jego; jeli gospodarza

Beelzebubem nazywali, czem

wicej domowniki jego na-

zywa bd.
26. Przeto nie bójcie si ich;

albowiem nic nie jest skrytego,

oby niemiao by objawiono,

USZ 10. 21

i nic tajemnego, czegoby si

dowiedzie nie miano.

27. Co wam w ciemnoci mó-

wi, powiadajcie na wiate; a

co w ucho syszycie
,
obwoy-

wajcie na dachach

;

28. A nie bójcie si tych,

którzy zabijaj ciao, lecz du-

szy zabi nie mog ;
ale raczej

bójcie si tego, który moe i

dusz i ciao zatraciw piekiel-

nym ogniu.

29. Izali dwóch wróbelków

za pieniek nie sprzedaj, a

wdy jeden z nich nie upadnie

na ziemi oprócz woli Ojca

waszego.

30. Nawet i wosy wszystkie

na gowie waszej policzone s.

31. Nie bójcie si tedy: nad

wiele wróbelków wy zacniej-

szymi jestecie.

32. Wszelki tedy, któryby

mi wyzna przed ludmi^ wy-

znam go Ja te przed Ojcem

moim, który jestw niebiesiech;

33. A ktoby si mnie zapar

przed ludmi
,
zapr si go i

Ja przed Ojcem moim, który

jest w niebiesiech.

.

34. Nie mniemajcie,em przy-

szed dawa pokój na ziemi;

nie przyszedem dawa poko-

ju, ale miecz.

35. Bom przyszed, abym
rozerwanie uczyni midzy sy-

,

nem a ojcem jego, i midzy

córk a matk jej, take mi-

dzy synow i wiekr jej

;

36. I nieprzyjaciómi bd
czowiekowi domownicy jego.
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37. Kto miuje ojca albo mat-k nad mi, nie jest mi go-

dzien
;
a kto miuje syna albo

córk nad mi, nie jest mi
godzien

;

38. A kto nie bierze krzya
swego, i nie idzie za mn, nie
jest mi godzien.

.

39. Ktoby znalaz dusz swo-
j, stracij ;

a ktoby straci du-
sz swoj dla mnie, znajdziej.
40. Kto was przyjmuje, mnie

przyjmuje; a kto mnie przyj-
muje, przyjmuje tego, który
mi posa.
41. Kto przyjmuje proroka
w imieniu proroka, zapat
proroka wemie

;
a kto przyj-

muje sprawiedliwego w imie-
niu sprawiedliwego, sprawie-
dliwego zapat wemie.
42. Ktoby te napoi jedne-

go z tych to maych tylko
kubkiem zimnej wody w imi
ucznia zaprawd powiadam
wam, nie straci zapaty swojej.

ROZDZIA XI.

I stao si, gdy Jezus przesta
rozkazywa dwunastuuczniom
swoim

,
poszed z ond, aby

uczy i kaza w miastach ich.

2. A Jan usyszawszy w wi-
zieniu o uczynkach Chrystuso-
wych, posawszy' dwóch z ucz-
niów swoich,

3. Rzek mu: Tye jest on,
który ma przyj, czyli inszego
czeka mamy?
4. A odpowiadajc Jezus,

rzek im : Szedszy, oznajmijcie
Janowi, co syszycie i widzicie.

5. lepi widz, a chromi cho-
dz trdowaci bior oczysz-
czenie, a gusi sysz, umarli
zmartwychwstaj, i ubogim
Ewangielija opowiadana by-
wa;

6. A bogosawiony jest, któ-
ry si nie zgorszy ze mnie.

-

7. A gdy oni odeszli, pocz
Jezus mówi do ludu o Janie":
Cocie wyszli na puszcz wi-
dzie? Izali trzcin chwiejc
si od wiatru?
8. Ale cocie wyszli widzie?

Izali czowiekawmikkie szaty
obleczonego? oto którzy mik-
kie szaty nosz, w domach
królewskich s.
9. Ale cocie wyszli widzie?

Izali proroka? zaistepowiadam
wam, i wicej ni proroka.
10. Bo ten jest, o którym

napisano : Oto Ja posyam
Anioa mego przed obliczem
twojem, który zgotuje drog
twoj przed. tob.
11.Zaprawd powiadam wam:
Kie powsta z tych, którzy si
z niewiast rodz, wikszy nad
Jana Chrzciciela; ale który
jest najmniejszym w króle-
stwie niebieskiem

,
wikszy

jest, nieli on.

.12. A ode dni Jana Chrzci-
ciela a dotd królestwo nie-
bieskie gwat cierpi, a gwa-
towniej porywaj je.

13. Bo wszyscy prorocy i

zakon a do Jana prorokowali.
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onci jest Elijasz, który mia

^15^Kto ma uszy ku sucha-

niu, niechaj gucha.

16. Alekomu przypodobam

ten naród? podobny jest dziat-

kom, które siedzna rynkach,

i woaja na towarzysze swoje,

17. 1 mówi: Graymy wam

na piszczace, a nie tacowa-

ycie; piewaymy pieni

aobne, a nie pakaycie.

18. Albowiem przyszed Jan

ani jedzc ani pijc, a mówi

:

I dyjabelstwo ma.

19. Przyszed Syn czowieczy

jedzc i pijc, a mówi: Oto

czowiek oberca i pijamca

wina, przyjaciel celników i

grzeszników ;
i usprawiedli-

wiona jest mdro od synów

swoich.
. „

20. Tedy pocz przymawia
miastom, w których si naj-

wicej dziao cudów jego, e
nie pokutoway, mówic

:

21. Biada tobie Chorynie!

biada tobie Betsaido ! bo gdy-

by si byy w Tyrze i w Sy-

donie te cuda stay, które si

w was stay, dawnoby byy w
worze i w popiele pokutoway.

22.Wszake powiadamwam

:

Lej bdzie Tyrowi i Sydono-

wi w dzie sdny, nieli wam.

23. A tyKapernaum! które

a do nieba wywyszone, a
do pieka strcone bdziesz;

bo gdyby si byy w Sodomie

te cuda dziay, które si dziay
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w tobie, zostaaby bya a do

dnia dzisiejszego.

24. Nawet powiadam wam:

I lej bdzie ziemi Sodom-

skiej w dzie sdny ,
nieli

tobie. . . , .

25. W on czas odpowiadajc

Jezus, rzek: Wysawiam ci,

Ojcze, Panie nieba i ziemi ! e
te rzeczy zakry przed mdry-

mi i roztropnymi, a objawie

je niemowtkom.

.

26. Zaprawd, Ojcze ! tak si

upodobao tobie.

27. Wszystkie rzeczy dane

mi sa od Ojca mego, i nikt me

zna Syna, tylko Ojciec, ani

Ojca kto zna, tylko Syn, a

komuby chcia Syn objawi.

28. Pójdcie do mnie wszys-

cy, którzycie spracowani i

obcieni, a Ja wam sprawi

odpocznienie

;

29. Wemijcie jarzmo' moje

na si, a uczcie si ode mnie,

em Ja cichy i pokornego ser-

ca; a znajdziecie odpocznienie

duszom waszym

;

30. Albowiem jarzmo moje

wdziczne jest, a brzemi moje

lekkie jest.

BODZIAL XII.

W on czas szed Jezus w sa-

bat przez zboa, a uczniowi

jego aknli, i poczli rwa
kosy i je.
2. A ujrzawszy to Faryzeu-

szowie, rzekli mu : Oto ucznio-

wie twoi czyni, czego si nie

godzi czyni w sabat.



2
f .

.

MATTHAEUS 12.
o. A °n im rzek

. jzac|e n
-

e
czytali, co uczyni Dawid, gdyWm, on i ci, którzy z Sim

4. Jako wszed do domu Bo-
dego, i chleby pokadne jad
których mu si nie godzio

hvh +

n
n
tym

' którzJ z nim
yh, tylko samym kapanom,
o. Albocie nie czytali w za-

konie, e w sabat i kapani w
kociele sabat gwac, a bez
winy s ?

6. Ale mówi wam, i tu
wikszy jest ni koció.

. A gdybycie wiedzieli co
to jest: Miosierdzia chc ame ofiary, nie potpialibycie
niewinnych

;

J

8. Albowiem Syn czowieczy
Banem jest i sabatu.

u
-

5
ds

1

ze^sz
3
rstamtd przy-

szed do bónicy ich
;

10. A oto by tam czowiek
IQajcy rk usch: i pytali
go, mówic

: Godzili si w sa-
bat uzdrawia? aby go oskar-

11. Aon im rzek: Który
czowiek z was bdzie, któryby
mia owc jedn, a gdyby mu
ta w sabat w dó wpada, izali
jej^ me dobdzie i nie wyci-
gnie?, J ^

12. A czeme zacniejszy jest
czowiek nieli owca? Przeto
godzi siw sabat dobrze czyni.
18. Tedy rzek czowiekowi

onemu
: Wycignijrk twoj •

a on wycign, i przywrócona
jest do zdrowia jako i druga.

14. A wyszedszy, Faryzeu-
szowi,uczynili rad przeciwko
mu

;
jakoby g0 stracili,

lo. Ale Jezus poznawszy to
odszed stamtd, i szed za nim
lud wielki; i uzdrowi one
wszystkie,

16 . I przygrozi im, aby go
nie objawiali,

1 7. eby si wypenio, co po-
wiedziano przez Izajasza pro-
roka, mówicego

:

18. Oto ten suga mój, któ-
iegom obra, ten umiowany
“6

j, w którym si upodobao
duszy mojej

;
poo ducha mo-

jego na nim, a sd narodom
opowie

;

19. Nie bdzie si wadzi, ani
bdzie woa, i nikt na ulicach
n
Jf
usyszy gosu jego;

20. Trzciny naamanej nie
doamie, a lnu kurzcego sime zagasi, a wystawi sad ku
zwycistwu

;

21 . A w imieniu jego naro-

90
' na^e mieli.

r5 * bedy przywiedziono do
1

niego optanego, lepego i nie-
mego, i uzdrowi go, tak i on
slepymiemy i mówii widzia.
23. I zdumia si wszystek

lud, 1 mówili: Nie tene jest
on syn Dawidowy?
24. Ale Faryzeuszowie usy-

szawszy to, rzekli : Ten nie wy-
gania dyjabów, tylko przez

skiego
bUba

’ kS’eia dŷ bel-

25. Lecz Jezus widzc myli
icn, rzek im: Kade królestwo
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rozdzielone samo przeciwko so-

bie, pustoszeje, i kade miasto

albo dom, sam przeciwko so-

bie rozdzielony, nieostoi si.

26. A jeli szatan szatana

wygania, sam przeciwko sobie

rozdzielony jest
;

jako si tedy

ostoi królestwo jego?

$7. A jeli ja przez Beelze-

|

bubawyganiam dyjaby, syno-

wie wasi przez kogo wygania-

j? Przeto oni sdziami wa-

szymi bd

:

28. Ajeli ja duchem Boym
wyganiam dyjaby, tedy do

was przyszo królestwo Boe.

29. Albo jako moe kto

wnij do domu mocarza, i

sprzt jegorozchwyci, jeliby

pierwej nie zwiza mocarza

onego? to dopiero dom jego

rozchwyci.

30. Kto nie jest zemn, prze-

ciwko mnie jest, a kto nie

zbiera zemn, rozprasza.

. 31. Dlatego powiadam wam:
Wszelki grzech i blunierstwo

ludziom odpuszczone bdzie;

ale blunierstwo przeciwko

Duchowi witemu nie bdzie

odpuszczone ludziom.

32. Iktobykolwiek rzek so-

wo przeciwko Synowi czowie-

czemu, bdzie mu odpuszczo-

no
;
alektobymówi przeciwko

Duchowi witemu, nie bdzie

mu odpuszczono, ani w tym
wieku ani w przyszym.

1

33. Czycie albo drzewo do-

bre, i owoc jego dobry; albo
' czycie drzewo ze, i owoc jego

25

zy; albowiem z owocu drzewo

poznane bywa.

34. Rodzaju jaszczurczy
!

ja-

ko moecie mówi dobre rze-

czy, bdc zymi, gdy z ob-

fitoci serca usta mówi?
35. Dobry czowiek z dobre-

go skarbu serca wynosi rzeczy

dobre, a zy czowiek ze zego

skarbu wynosi rzeczy ze.

36. Ale powiadam wam, i z

kadego sowa prónego, któ-

reby mówili ludzie, dadz z

niego liczb w dzie sdny

;

37. Albowiem z mów twoich

bdziesz usprawiedliwiony, i z

mów twoich bdzieszosdzony

.

38. Tedy odpowiedzieli nie-

którzy z nauczonych wPimie
i z Faryzeuszów, mówic : Nau-

czycielu, chcemy od ciebie zna-

mi widzie.

39. A on odpowiadajc rzek

im: Rodzaj zy i cudzoony
znamienia szuka

;
ale mu nie

bdzie znami dane, tylko ono

znami Jonasza proroka.

40. Albowiem jako Jonasz

by w brzuchu wieloryba trzy

dni i trzy nocy, tak bdzie Syn

czowieczy w sercu ziemi trzy

dni i trzy nocy.

41. Mowie Niniwiccy stan

na sdzie z tym rodzajem, i

potpi go, przeto, e pokuto-

wali na kazanie Jonaszowe; a

oto tu wicej nieli Jonasz.
_

42. Królowa z poudnia stanie

na sdzie z tym rodzajem, i

potpi go
;
i przysza od kra-

jów ziemi, aby suchaa m-
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droci Salomonowej
;
a oto tu

wicej nieli Salomon.
43. A gdy nieczysty duch od

czowieka wychodzi, przecha-

dza si po miejscach suchych,
szukajc odpocznienia, ale nie

znajduje.

44. Tedy mówi: Wróc si
do domu mego

,
skdem wy-

szed
;
a przyszedszy znajduje

go próny i umieciony i och-
doony.
45. Tedy idzie, i bierze zsob

siedm inszych duchów gor-

szych, nieli sam : a wszedszy
mieszkaj tam, i bywaj osta-

tnie rzeczy czowieka onego
gorsze, nieli pierwsze. Tak
si stanie i temu rodzajowi
zemu.
46. A gdy on jeszcze mówi

do ludu, oto matka i bracia

jego stali przed domem, chcc
z nim mówi.
47. I rzek mu niektóry : Oto
matka twoja i bracia twoi stoj
przed domem, chcc z tob
mówi.
48. Aon odpowiadajc, rzek

temu, co mu to powiedzia:
Która jest matka moja? i

którzy s bracia moi?

49. A wycignwszy rk
swoj na uczniów swoich,

rzek: Oto matka moja i bra-

cia moi

!

50. Albowiem ktobykolwiek
czyni wol Ojca mojego, który
jest w niebiesiech, ten jest

bratem moim, i siostr i mat-
k.

ROZDZIA Xni.

A dnia onego wyszedszy Je-

zus z domu, usiad nad mo-
rzem:

2. 1 zebra si do niego wielki

lud, tak, i wstpiwszy w ód,
siedzia, a wszystek lud sta
na brzegu.

3. I mówi do nich wiele w
podobiestwach i rzek: Oto
wyszed rozsiewca, 'aby rozsie-

wa;
4. A gdy on rozsiewa, nie-

które pado podle drogi; i

przyleciay ptaki, a pozobay
je-

5. Drugie zasi pado na miej-

sca opoczyste, gdzie nie miao
wiele ziemi

;
i wnet weszo

,
i

nie miao gbokoci ziemi.

6. Ale gdy soce weszo,
wygorzao, a i nie miao ko-
rzenia, uscho.
7. A drugie pado midzy

ciernie, i wzrosy ciernie a
zadusiy je.

8. A drugie pado na ziemi
dobr, i wydao poytek, jedno
setny, drugie szedziesitny,
a drugie 'trzydziestny.

9. Kto ma uszy ku suchaniu,
niechaj sucha.
10. Tedy przystpiwszy ucz-

,

niowie, rzekli mu : Dlaczegó
imw podobiestwach mówisz ?

11. A on odpowiadajc, rzek
im: Wam dano wiedzie ta-

jemnic królestwa niebieskie-

go, ale onym nie dano

;

12. Albowiem kto ma, bdzie
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mu dano, i obfitowa bdzie

;

ale kto niema, i to, co ma,

bdzie od niego odjto.

13. Dlatego im w podobie-

stwach mówi, i widzc me

widz, i syszc nie sysz,

ani rozumiej.

; Id. I peni si w nich pro-

roctwo Izajaszowe, które mó-

wi : Suchemsucha bdziecie,

ale nie zrozumiecie : i widzc

widzie bdziecie, ale nie uj-

rzycie ;

,15. Albowiem zatyo serce

ludu tego, a uszyma ciko
syszeli, i oczy swe zamruyli,

eby kiedy oczyma nie widzieli

• i uszyma nie syszeli, a sercem

nie zrozumieli, i nie nawrócili

si, a uzdrowibym je.

16. Ale oczy wasze bogosa-

wione, e widz, i uszy wasze,

e sysz;
17. Bo zaprawd powiadam

wam, i wiele proroków i spra-

wiedliwych dao widzie to,

» co wy widzicie, ale nie widzie-

li, i sysze to
,
co syszycie,

ale nie syszeli.

18. Wy tedy suchajcie po-

dobiestwa onego rozsiewcy.

19. Gdy kto sucha sowa o

tem królestwie, a nie rozumie,

przychodzi on zy i porywa

to, co wsiano w sercejego ;
tenci

jest on, który podle drogi po-

siany jest.
. .

20. A na opoczystych mij-
' scach posiany, ten jest, który

sucha sowa i zaraz je z ra-

doci przyjmuje

;

asz i3. 27

21. Ale niema korzenia w

sobie, lecz doczesny jest
;
a gdy

przychodzi ucisk, albo przela-

dowanie dla sowa, wnet si

gorszy.

22. A midzy ciernie posiany

,

ten jest, który sucha sowa

;

ale pieczoowanie wiata tego

i omamienie bogactw zadusza

sowo, i staje si bez poytku.

23.A na dobrej ziemi posiany ,

jest ten, który sucha sowa i

rozumie, tenci poytek przy-

nosi; a przynosi jeden setny,

drugi szedziesitny, a drugi

trzydziestny.

24. Drugie podobiestwo

przeoy im, mówic:. Po-

dobne jest królestwo niebie-

skie czowiekowi, rozsiewaj-

cemu dobre nasienie na roli

swojej.

25. A gdy ludzie zasnli, przy-

szed nieprzyjaciel jego
,

i na-

sa kkolu midzy pszenic, i

odszed.

26. A gdy urosa trawa i po-

ytek przyniosa, tedy si po-

kaza i kkol.

27. Tedy przystpiwszy su-

dzy gospodarscy, rzekli mu

:

Panie ! izali dobrego nasienia

nie nasia na roli twojej ? Skd-

e tedy ma kkol?
28. A on im rzek : Nieprzy-

jaciel czowiek to uczyni. I

rzekli sudzy do niego: A
chcesze, i pójdziemy, a zbie-

rzemy go?
• .

29. A on rzek: Nie! bycie

sn zbierajc kkol, nie wy-
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korzenili zaraz z nim i psze-

nicy.

30. Dopucie obojgu spoem
roa do niwa

;
a czasu niwa

rzek ecom: Zbierzcie pier-

wej kkol a zwicie go w
snopki ku spaleniu

;
ale psze-

nic zgromadcie do gumna
mojego.

31. Insze podobiestwo prze-

oy im, mówic: Podobne
jest królestwo niebieskie ziar-

nu gorczycznemu,które wziw-
szy czowiek, wsia na roli

swojej.

32. Które najmniejsze jest

ze wszystkich nasion
;
ale kie-

dy uronie, najwiksze jest ze

wszystkich jarzyn, i staje si
drzewem, tak, i ptaki niebie-

skie przylatujc, gniazda sobie

czyni na gazkach jego.

33. Insze podobiestwo po-

wiedzia im : Podobne jest

królestwo niebieskie kwasowi,
który wziwszy niewiasta, za-

krya we trzy miary mki,
aby wszystka skwaniaa.

34. To wszystko mówi Jezus

w podobiestwach do ludu, a
bez podobiestwa nie mówi
do nich;

35. Aby si wypenio, co po-

wiedziano przez proroka mó-
wicego : Otworz wpodobie-
stwach usta moje, wypowiem
skryte rzeczy od zaoenia
wiata.

36. Tedy rozpuciwszy on
lud, przyszed Jezus do domu;
i przystpili do niego ucznio-

wie jego, mówic : Wyó nam
podobiestwo o kkolu onej

roli.

37. A on odpowiadajc, rzek
im : Ten, który rozsiewa dobre
nasienie, jest Syn czowieczy;

38. A rola jest wiat, a dobre
nasienies synowie królestwa

;

ale kkol s synowie onego
zego

;

39. Nieprzyjaciel zasi, który
go rozsia, jestci dyjabe, a

niwo jest dokonanie wiata,
a ecy s Anioowie.
40. Jako tedy zbieraj kkol,

a pal go ogniem, tak bdzie
przy dokonaniu wiata tego.

41. Pole Syn czowieczy A-
nioy swoje, a oni zbior z

królestwajego wszystkie zgor-

szenia, i te, którzy nieprawo,
czyni

;

42.1wrzuc jew piec ognisty,

tam bdzie pacz i zgrzytanie •

zbów.
43. Tedy sprawiedliwi lni :

si bd jako soce w króle-
'

stwie Ojca swego. Kto ma uszy

ku suchaniu, niechaj sucha.

44. Zasi podobne jest króle-

stwo niebieskie skarbowi skry- r

temu w roli, który znalazszy

czowiek, skry, i od radoci,

któr mia z niego, odchodzi,

i wszystko, co ma, sprzedaje, •

i kupuje on rol.

45. Zasi podobne jest króle-

stwo niebieskie czowiekowi
kupcowi, szukajcemu pi- i

knych pere; (

46. Który znalazszy jedn



>er bardzo drog, odszed, i

josprzedawa wszystko ,
co

nia, i kupi j.
47. Zasi podobne jest króle-

stwo niebieskie niewodowi za-

puszczonemu w morze, i iyby

wszelkiego rodzaju zagarnia-

jcemu.
48. Który-to. jwl, gdy by peen,

wycignli rybitwi na brzeg,

a usiadszy, wybierali dobre

ryby w naczynia, a ze precz

wyrzucali.

49. Takci bdzie przy doko-

naniu wiata; wynijd Anio-

owie, i wycz ze z porod-

ku sprawiedliwych,

50. I wrzuc je w piec ogni-

sty ;
tam bdzie pacz i zgrzy-

tanie zbów.
51. Rzek im Jezus: Wyro-

zumielicie to wszystko? Rze-

kli mu: Tak, Panie!

52. A on im rzek : Przeto

kady nauczony w Pimie,

wywiczony w królestwie nie-

bieskiem, podobny jest czo-

wiekowi gospodarzowi, który

wynosi z skarbu swego nowe

\ stare rzeczy.

53. 1 stao si, gdy Jezus do-

koczy tych podobiestw,

puci si stamtd.

54. A przyszedszy do oj-

czyzny swojej ,
naucza je w

bónicy ich, tak i si bardzo

zdumiewali i mówili : Skde
temu ta mdro, i ta moc?

55. Iza ten nie jest on syn

cieli? Iza matki jego nie zo-

wi Maryj, a bracia jego Ja-
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kób, i Jozes, i Szymon, i Ju-

56. A siostryjego izali wszyst-

kie u nas nie s? Skde tedy

temu to wszystko?

57. I gorszyli si z niego ;
ale

Jezus rzek im: Kie jest pro-

rok beze czci, tylko w ojczy-

nie swojej i w domu swoim.

58. I nie uczyni tam wiele

cudów dla niedowiarstwa ich.

ROZDZIA XIV.

Won czas usysza Herod Te-

trarcha, wie o Jezusie.
_

2. I rzek sugom swoim:

Tenci jest Jan Chrzciciel ;
onto

zmartwychwsta, i dlatego si

cuda przeze dziej.

3. Albowiem Herod pojmaw-

szy Jana ,
zwiza

.
g° _

^7^ 1

wsadzi do wizienia dla Ue-

rodyjada, ony Filipa, brata

swego.

4. Bo mu Jan mówi : Kie go-

dzi si jej mie.

5. Ale gdy go on chcia zabi,

ba si ludu
;
albowiem go za

proroka mieli.

6.Gdy tedy obchodzono dzie

narodzenia Herodowego, ta-

cowaa córka Herodyjady w
porodku goci, i podobaa si

Herodowi.

7. Skd pod przysig obie-

ca jej da, czegobykolwiek-
daa.
8. A ona przedtem bdc na-

prawiona od matki swojej,

rzeka: Daj mi tu na misie

gow Jana Chrzciciela.
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9. 1 zasmuci si król; ale dla

przysigi i dla spósiedzcycli
kaza jej da.
10. A posawszy kata

; ci
•Jana w wizieniu.
11.

1 przyniesiono gow jego
na misie, i oddano dzieweczce,
i odniosa j matce swojej.

.

^ A przyszedszy uczniowie
jego wzili ciao i pogrzebli je
a szedszy powiedzieli Jezu’
SOWI.

13, To usyszawszy Jezus, u-
stpi stamtd w odzi na miej-
sce puste osobno

;
a usyszaw-

szy lud, szli za nim z miast
pieszo.

14 Wyszedszy tedy Jezus
ujrza wielki lud, i uali si
ich, a uzdrawia chore ich.

15. A gdy nadchodzi wie-
czór, przystpili do uiego ucz-
niowie jego, mówic: Puste
jest to miejsce, a czasju prze-mm; rozpu ten lud, aby
Odszedszy do miasteczek, ku-
pili sobie ywnoci.
16 A Jezus im rzek: Niepo-

trzebaim odchodzi, dajcie wy
im co je. J

17. Ale mu oni rzekli: Niemamy tu tylko pi chlebów
i dwie ryby.

18. A on rzek: Przyniecie
mi je tu.

19. I rozkazawszy ludowi u-i na trawie, wzi onychpi chlebów i dwie ryby, a
wejrzawszy w niebo, bogosa-

i

wi, a amic dawa uczniom
chleby, a uczniowie ludowi.

2°. 1 jedli wszyscy a nasy-
ceni by i ; i zebrali, co zbywi
to uomków, dwanacie koszów
penych.

21 A tych, którzy jedli, by-o okoo piciu tysicymów
oprócz niewiast i dziatek.

22. A wnete przymusi Je-
zus uczniów swoich, aby wst-
pili w ód, i uprzedzili go na

lud
g Str°n; aby rozPuci

23. A rozpuciwszy lud, wst-
pi na gór z osobna, aby si
modli

;
a gdyby wieczór, sam

tam by.

A Ju w porodku
morza bdc, miotana bya od
waów; albowiem by wiatr •

przeciwny.

25. Lecz o czwartej stray
nocnej szed do nich Jezus
chodzc po morzu.
26. A ujrzawszy go uczniowie

po morzu chodzcego, zatrwo-
yli si, mówic: Obuda to
jest ! i od bojani krzyknli
27. Lecz wnet rzek do nich 1

Jezus, mówic
: Ufajcie ! Jamci

to jest; nie bójcie si.

28 . A odpowiadajc mu Piotr :

rzek: Panie! jelie ty jest,
ka mi przyj do ciebie po
wodzie.

29. A on rzek: Pójd! A !

Piotr, wystpiwszy z odzi,
szed po wodzie, aby przy-
szed do Jezusa;

30. Ale widzc wiatr gwa-
towny, zlk si; a gdy po-
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cz ton, zakrzykn, mó-

wic: Panie, ratuj mi!
3L A Jezus zaraz wyci-

gnwszy rk, uchwyci go i

rzek mu: 0 maowierny!

przecze wtpi?
32. A gdy oni wstpili w

Jód, uciszy si wiatr.
' 33. A ci, którzy byli w odzi,

przystpiwszy pokonili mu
si, mówic: Prawdziwie je-

ste Synem Boym.
34. 1 przeprawiwszy si, przy-

szli do ziemi Gienezaret.

35. A poznawszy go mowie
miejsca onego, posali do

wszystkiej onej okolicznej

krainy
;
i przyniesiono do nie-

go wszystkie, którzy si le

mieli.

36. I prosili go, aby si tyl-

ko podoku szaty jego doty-

kali; a którzy si kolwiek

dotknli, uzdrowieni s.

ROZDZIA XV.

Tedy przystpili do Jezusa .z

Jeruzalemu nauczeni w Pimie
i Faryzeuszowie, mówic

:

2. Czemu uczniowie twoi

przestpuj ustaw starszych?

albowiem nie umywaj rk
swych, gdy maj je chleb.

3l A on odpowiadajc, rzek

im: Czemu i wy przestpu-

jecie przykazanie Boe dla u-

stawy waszej?

4. Albowiem Bóg przykaza,

mówic : Czcij ojca twego i mat-

k
;
i ktoby zorzeczy ojcu albo

matce, mierciniechaj umrze.

31

5. Ale wy powiadacie: Kto-

by rzek ojcu albo matce : Dar,

którykolwiek jest ode mnie,

tobie poyteczny bdzie
;
a nie

uczciby oj ca swego albo matki

swojej, bez winy bdzie.

6. I wzruszylicie przykaza-

nia Boe dla ustawy waszej.

T. Obudnicy ! dóbrze o was

prorokowa Izajasz, mówic:

8. Lud ten przyblia si do

mnie usty swemi, i wargami

czci mi ;
ale serce ich daleko

jest odemnie.

9. Lecz próno mi czcz,

nauczajc nauk, któres przy-

kazania ludzkie.

10. A zawoawszy do siebie

ludu, rzek im: Suchajcie a

rozumiejcie.

11. Kie to, co wchodzi w li-

sta, pokala czowieka; ale co

wychodzi z ust
,

to pokala

czowieka.

12. Tedy przystpiwszy ucz-

niowie jego, rzekli mu: Wiesz,

i Faryzeuszowie, usyszawszy

t mow, zgorszyli si?

13. A on odpowiadajc rzek:

Wszelki szczep, którego nie

szczepi Ojciec mój niebieski,

wykorzeniony bdzie.

14. Zaniechajcie ich; lepi s
wodzowie lepych, a lepy je-

liby lepego prowadzi, oba-

dwa w dó wpadn.
15. A odpowiadajc Piotr,

rzek mu : Wyó nam to po-

dobiestwo.

16. I rzek Jezus : Jeszcze i

wy bezrozumni jestecie ?
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17. Jeszcze nie rozumiecie,
i wszystko, co wchodzi w li-

sta, w brzuch idzie, i do wy-
chodu bywa wyrzucono?
18. Ale co z ust pochodzi, z

serca wychodzi, a to pokala
czowieka.

19. Albowiem z serca wy-
chodzze myli, mobójstwa,
cudzoóstwa

,
wszeteczestwa,

zodziejstwa, faszywe wia-
dectwa, blunierstwa.

20. To jest, co pokala czo-
wieka; ale je nieumytemi
rkoma, to nie pokala czo-
wieka.

21. A wyszedszy Jezus stam-

td, ustpi w strony Tyru i

Sydonu.
22. A oto niewiasta Chana-

nejska z onych granic wy-
szedszy, woaa, mówic do
niego : Zmiuj si nademn
Panie, synu Dawidowy ! córka
moja ciko bywa od dyjaba
drczona.
23. Aon jej nie odpowiedzia

i sowa. Tedy przystpiwszy
uczniowie jego, prosili go,

mówic : Odpraw j, bo wo-
a za nami.

24. A on odpowiadajc rzek

:

Nie jestem posany . tylko do
owiec, które zginy z domu
Izraelskiego.

25. Lecz ona przystpiwszy,
pokoniamu si, mówic: Pa-
nie, ratuj mi!
26. A on odpowiadajc rzek

:

Niedobra jest, bra chleb dzie-

cinny,' a m iota szczenitom.

27. A'ona rzeka: Tak jest,

Panie ! a wszake i szczenita

jedz odrobiny, które padaj
z stou panów ich.

28. Tedy odpowiadajc Jezus

rzek jej : O niewiasto ! wielka

jest wiara twoja; niechaj ci si
stanie, jako chcesz. I uzdro-

wiona jest córka jej od oneje
godziny.

29. A Jezus poszedszy stam-
td, przyszed nad morze Ga-
lilejskie, a wstpiwszy na gór,
siedzia tam.

30.1 przyszed do niego wielki

lud, majc z sob chrome, le-

pe, nieme, uomne i inszych

wiele, i kadli je u nóg Jezu-

sowych, i uzdrawia je,

31. Tak i si on lud dziwo-

wa, widzc, e niemi mówi,
uomni uzdrowieni s, chromi
chodz, a lepi widz

;
i wielbili

Boga Izraelskiego.

32. Lecz Jezus zwoawszy ucz-

niów swoich, rzek : al mi te-

go ludu
;
albowiemju trzy dni

przy mnie trwaj, a nie maj,
coby jedli, a nie chc ich rozpu-

ci godnych, by sn nie po-

mdleli na drodze.

33. Tedy mu rzekli uczniowie

jego : Skdebymy wzili tak

wiele chleba na tej puszczy,

abymy tak wielki lud nasy-

cili?

34. I rzek im Jezus: Wiele
macie chlebów? A oni rzekli:

Siedm, i troch rybek.

35. Tedy rozkaza ludowi,

aby siedli na ziemi.
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36. A wziwszy one siedm

chlebów i one ryby,uczyniwszy

dziki, amaH da uczniom

swoim, a uczniowie ludowi.

37. 1 jedli wszyscy i nasyce-

ni s, i zebrali, co zbyo uom-
ków, siedm koszów penych.

38. Abyo tych, którzy jedli,

cztery tysice mów, oprócz

niewiast i dziatek.

39. Tedy rozpuciwsy lud,

wstpi w ód, i przyszed na

granice Magdalaskie.

ROZDZIA XVI.

A przystpiwszy Faryzeuszo-

wie i Saduceuszowie
,
kuszc

prosili go, aby im znami z

nieba ukaza.

2. A on odpowiadajc, rzek

im : Gdy bywa wieczór, mówi-

cie : Pogoda bdzie
;
bo si nie-

bo czerwieni.

3. A rano: Dzi bdzie nie-

pogoda; albowiem si niebo

ochmurne czerwieni. Obu-
nicy! postaw nieba rozs-

dzi umiecie, a znamion tych

czasów nie moecie.

4. Rodzaj zy i cudzoony
znamienia szuka

;
ale mu zna-

mi nie bdzie dane, tylko ono

znami Jonasza proroka. I o-

puciwszy je, odszed.

5. A gdy si przeprawili ucz-

niowie jego na drug stron
morza, zapamitali wzi Chle-

ba.

6. 1 rzek im Jezus: Patrzcie,

a strzecie si kwasu Faryzeu-

szów i Saduceuszów.

P.

7. A oni rozmawiali midzy
sob, mówic: Nie wzilimy
chleba.

8. Co obaczywszy Jezus, rzek

im : O czeme rozmawiacie mi-
dzy sob, o maowierni, ecie
chleba nie wzili?

9. Jeszcze nie rozumiecie, ani

pamitacie onych piciu chle-

bów, a onych piciu tysicy

ludzi, i jakocie wiele koszów

zebrali?

10. Ani onych siedmiu chle-

bów i czterech tysicy ludzi, a

jakocie wiele koszów nazbie-

rali?

1 1 . Jako nie rozumiecie, em
wam nie o chlebie powiedzia,

mówic: Abycie si strzegli

kwasu Faryzeuszów i Sadu-

ceuszów ?

12. Tedy zrozumieli, e nie

mówi, aby si strzegli kwasu

chleba, ale nauki Faryzeuszów

i Saduceuszów.

13. A gdy przyszed Jezus

w strony Cezaryi Filippowej,

pyta uczniów swoich, mówic

:

Kime mi powiadaj by lu-

dzie Syna czowieczego?

14. A oni rzekli : Jedni Janem
Chrzcicielem, a drudzy Elija-

szem, insi te Jeremijaszem,

albo jednym z proroków.

15.

1

rzek im : A wy kimmi
by powiadacie?

16. A odpowiadajc Szymon
Piotr rzek : Ty jest Chrystus,

on Syn Boga ywego.
17. Tedy odpowiadajc Jezus

rzekmu : Bogosawiony Szy-

3
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monie, synu Jonaszowy! bo
tego ciao i krew nie objawiy
tobie, ale Ojciec mój, który
jest w niebiesiech.

18. A Jate powiadam, e
ty jest Piotr; a na tej opoce
zbuduj koció mój, a bramy
piekielne nie przemog go

;

19. 1 tobie dam klucze króle-
stwa niebieskiego; a cokol-
wiek zwiesz na ziemi, bdzie
zwizane i w niebiesiecb

;
a co-

kolwiek rozwiesz na ziemi,
bdzie rozwizane i w nie-
biesiech.

20. Tedy przykaza uczniom
swoim

,
aby nikomu nie po-

wiadali, e on jest Jezus Chry-
stus.

21. I odtd pocz Jezus po-
kazywa uczniom swoim, i
musi odej do Jeruzalemu, i

wiele cierpie od starszych i

od przedniejszych kapanów i

nauczonych w Pimie, a by
zabitym i trzeciego dnia zmar-
twychwsta.
22. A wziwszy go Piotr na

stron, pocz go strofowa,
mówic : Zmiuj si sam nad
sob, Panie! nie przyjdzie to
na ci.

23. A on obróciwszy si, rzek
Piotrowi: Id odemnie, szata-
nie

! jeste
.

mi zgorszeniem

;

albowiem nie pojmujesz tego,
co jest Boego, ale co jest
ludzkiego.

24. Tedy rzek Jezus do ucz-
niów swoich : Jeli kto chcei
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bie paprze
, a wemie krzy

swój, i naladuje mi!
25.

Bo ktoby chcia dusz;
— uusz

swoj zachowa, straci i- a
^oby ~L— *’ 1ktoby straci dusz swoj dla
mnie, znajdzie j.
26. Albowiem có pomoe

czowiekowi, choby wszystek
wiat pozyska, a na duszy
swojej szkodowa? albo co za
zamian da czowiek za dusz
swoj?
27. Albowiem Syn czowieczy

przyjdzie w chwale Ojca swego
z Anioy swoimi, a tedy odda
kademu wedug uczynków
jego.

28.

Zaprawdpowiadam wam:S niektórzy z tych, co tu stoj,
którzy nie ukusz mierci, a-
by ujrzeli Syna czowieczego,
idcego w królestwie swojem.

za mn, niechaje samego sie-
j
jeden.

KODZIA XVH.
A po szeciu dniach wzi Je-
zus Piotra i Jakóba i Jana,
brata jego, i wprowadzi je na
gór wysok osobno.
2. I przemieniony jest przed

nimi, a rozjanio si oblicze

Jeg°> j^ko soce, a szaty jego
stay si biae, jako wiato.
3. A oto ukazali si im Moj-

esz i Elijasz, z nim rozma-
wiajcy.
4. 1 odpowiadajc Piotr, rzek

do Jezusa : Panie ! dobrzenam
tu by; jeli chcesz, uczynimy
tu trzy namioty, tobie jeden,
i Mojeszowi jeden, i Elijaszowi
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5. A gdy on jeszcze mówi,

oto obok jasny zacieni je; a

oto gos z oboku mówicy:
Ten jest Syn mój miy, w
którym mi si upodobao, tego

suchajcie.
- 6. To usyszawszy uczniowie,

upadli na twarz swoj i bali

si bardzo.

7. Tedy przystpiwszy Jezus

dotkn si ich i rzek : Wsta-
cie, a nie bójcie si.

8. A oni podniósszy oczy

swoje, nikogo nie widzieli, tyl-

ko Jezusa samego.

9. A gdy zstpowali z góry,

przykaza im Jezus, mówic

:

Nikomu nie powiadajcie tego

widzenia, a Syn czowieczy

zmartwychwstanie.

10. 1 pytali go uczniowiejego,

mówic : Có tedy nauczeni w
Pimie powiadaj, e ma Eli-

jasz pierwej przyj?
11. A Jezus odpowiadajc,

rzek im: Elijaszci pierwej

przyjdzie i naprawi wszystko

;

12. Ale wam powiadam : I
Elijasz ju przyszed, wszake
nie poznali go, ale uczynili

mu, cokolwiek chcieli
;
takci i

Syn czowieczy ma ucierpie

od nich.

13. Tedy zrozumieli ucznio-

wie, e o Janie Chrzcicielu mó-

wi do nich.

14. A gdy przyszli do ludu,

przystpi do niego czowiek,

i upad przed nim na kolana,

15. 1 rzek: Panie! zmiuj si
nad synem moim; albowiem

lunatykiem jest, i ciko si

trapi
;
czstokro bowiem wpa-

da w ogie, i czstokro w wo-

d.
16. I przywiodem go do

uczniów twoich, ale go nie

mogli uzdrowi.

17. A odpowiadajc Jezus,

rzek : O rodzaju niewierny i

przewrotny ! Dokde bd z

wami ? Dokde was bd
cierpia? przywiedcie mi go

sam.

18. I zgromi onego dyjaba

Jezus; i wyszed od niego, i

uzdrowiony jest on modzie-

niec od oneje godziny.

19. Tedy przystpiwszy ucz-

niowie do Jezusa osobno, rze-

kli mu: Czemuemy go my
wygna nie mogli?

20. Lecz Jezus rzek do nich :

Dla niedowiarstwa waszego;

zaprawd bowiem powiadam
wam: Jelibycie, majcwiar
jako ziarno gorczyczne, rzekli

tej górze : Przenie si std na

ono miejsce, tedy si przenie-

sie, a nic niemoebnego wam
nie bdzie.

21. Ale ten rodzaj nie wy-

chodzi tylko przez modlitw i

przez post.

22. A gdy przebywali w Ga-

lilei, rzek do nich Jezus: Syn
czowieczy bdzie wydany w
rce ludzkie

;

23. I zabij go, ale trzeciego

dnia zmartwychwstanie. I za-;

smucili si bardzo.

24. A gdy przyszli doKaper-
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naum, przystpili do Piotra
ci, którzy podatek wybierali,
i rzekli : Izali nauczyciel wasz
nie daje podatku?
25. I rzek: Daje. A gdy

wchodzi w dom, uprzedzi go
Jezus, mówic: Có ci si zda,

Szymonie? Królowie ziemscy
od kogo biorco albo czynsz ?

od synów swoich, czyli od ob-
cych?
26. Rzek mu Piotr : Od ob-

cych. I rzek mu Jezus : To
tedy synowie s wolni.

27. Wszake abymy ich nie

zgorszyli, szedszy do morza,
zarzu wdk, at ryb, która
najpierwej uwinie, wemij,
a otworzywszy gb jej, znaj-

dziesz stater, który wziwszy,
daj im za mi i za si.

HODZIA xvm.

Onej godziny przystpili ucz-
niowie do Jezusa, mówic:
Któ wdy najwikszy jest w
królestwie niebieskiem?
2. A zawoawszy Jezus dzie-

cicia, postawi je w porodku
ich,

3. I rzek : Zaprawd powia-
dam wam: Jeli si nie na-
wrócicie i nie staniecie si jako
dzieci, adnym sposobem nie

wnijdziecie do królestwa nie-

bieskiego.

4. Kto si tedy uniy jako
to dzieci, tenci jest najwi-
kszym w królestwie niebie-

skióm.

5. A ktoby przyj .jedno

dzieci takiew imieniumojem,
mnie przyjmuje.
6.

Ktobyza zgorszyjednego
z tych maych, którzy we mi
wierz, poyteczniejby mu by-
o, aby zawieszonyby kamie
myski na szyi jego, a uto-
piony by w gbokoci mor-
skiej.

7 . Biada wiatu dla zgorsze-
nia! albowiem musz zgor-
szenia przyj

;
wszake biada

czowiekowi onemu, przez któ-
rego przychodzi zgorszenie

!

8. Przeto jeli rka twoja
albo noga twoja gorszy ci,
odetnij j i zarzu od siebie;

lepiej jest tobie, wnij do y-
wotachromym albo uomnym,
nieli dwie rce albo dwie no-
gi majc, wrzuconym by do
ognia wiecznego.

9. A jeli ci oko twoje gor-
szy, wyup je i zarzu od sie-

bie; lepiej jest tobiejednookim
wnij do ywota, nieli oba

r

oczy majc, by wrzuconym
do ognia piekielnego.

10. Patrzajcie
,
abycie nie

gardzili adnym z tych ma- ;

luczkich
;
albowiem wam po- ;

wiadam, i Anioowie ich w
niebiesiech zawsze patrz na
oblicze Ojca mojego, który
jest w niebiesiech.

11. Przyszed bowiem Syn
czowieczy

,
aby zbawi to, co

byo zgino.
12. Co si wam zda? Gdyby j

który czowiek mia sto owiec, i

a zabkaaby si jedna z nich,
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aza nie zostawia onych dzie-

widziesiciu i dziewiciu, a

poszedszy na góry, nie szuka

zbkanej ?

13. A jeli mu si zdarzy

znale j, zaprawd powia-

dam wam, e si z niej bar-

dziej raduje, ni z onych dzie-

widziesiciu i dziewiciu nie-

zbkanych.
14. Tak nie jest wola Ojca

waszego, który jest w niebie-

siech, aby zgin jeden z tych

maluczkich.

15. A jeliby zgrzeszy prze-

ciwko tobie brat twój
,
id,

strofuj go midzytob i onym
samym

:

jeli ci usucha, po-

zyskae brata twego.

16. Ale jeli ci nie usu-

cha, przybierz do siebie jeszcze

jednego albo dwóch, aby w
uciech dwóch albo trzech

wiadków stano kade so-

wo.

17. A jeliby ich nie usu-

cha, powiedz zborowi; a jeli-

by zboru nie usucha, niechci

bdzie jako poganin i celnik.

18.Zaprawd powiadam wam:
Cobyciekolwiek zwizali na

ziemi, bdzie zwizane i na

niebie; a cobycie rozwizali

na ziemi, bdzie rozwizane i

na niebie.

19. Zasi powiadam wam : I
gdyby si z was dwaj zgodzili

na ziemi o wszelk rzecz, o

którby prosili, stanie si im
od Ojca mego, który jest w
niebiesiech.

20. Albowiem gdzie s dwaj

albo trzj zgromadzeni w imi •

moje, tamem jest w porodku
ich.

21. Tedy przystpiwszy do

niego Piotr,rzek: Panie ! wiele-

kro zgrzeszy przeciwko mnie

brat mój, a odpuszcz mu?
czy a do siedmiu kro ?

22. I rzek mu Jezus: Nie

mówi a do siedmiu kro,

alea do siedmdziesit siedmiu

kro.
23. Dlatego podobne jest kró-

lestwo niebieskie czowiekowi

królowi
,
który si chcia ra-

chowa z sugami swymi.

24. A gdy si pocz racho-

wa, stawiono mu jednego,

który by winien dziesi ty-

sicy talentów.

25. A gdy niemia skd od-

da, kaza go pan jego zaprze-

da, i on jego, i dzieci, i

wszystko, co mia, i dug od-

da.
26. Upadszy tedy suga on,

pokoni mu si, mówic : Pa-

nie ! miej cierpliwonademn,
a wszystko oddam.

27. A ualiwszy si pan one-

go sugi, uwolni go, i dug
mu odpuci.
28. A wyszedszy on suga,

znalaz jednego z spósug
swoich, który mu by winien

sto groszy; a porwawszy go,

dusi go, mówic : Oddaj mi,

co winien.

29. Przypadszy tedy on spó-

suga jego do nóg jego, pro-
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si go, mówic: Miej cierpli-

wo nade mn, a oddam ci

wszystko.

30. Lecz on nie chcia, ale

szedszy wrzuci go do wizie-
nia, aby odda, co by winien.
31. Ujrzawszy tedy spósu-

dzy jego, co si stao, zasmu-
cili si bardzo, a szedszy o-

znajmili panu swemu wszyst-
ko, co si stao.

32. Tedy zawoawszy go pan
jego, rzek mu: Sugo zy!
wszystek on dug odpuciem
ci, e mi prosi

;

33. Azae si i ty nie mia
zmiowa nad spósug twoim,
jakom si i ja zmiowa nad
tob?

#

34. A rozgniewawszy si pan
jego, poda go katom, aby
odda to wszystko, co mu by
winien.

35. Tak i Ojciec mój niebie-

ski uczyni wam
,
jeli nie od-

pucicie kady bratu swemu
z serc waszych upadków ich.

ROZDZIA XIX.

I stao si, gdy dokoczy Je-
zus. tych mów

,
odszed z Ga-

lilei, a przyszed na granice
Judzkie nad Jordan.

.

2. I szed za nim wielki lud,

i uzdrawia je tam.
3. Tedy przyszli do niego

Faryzeuszowie, kuszc go i

mówic mu : Godzili si czo-
wiekowi opuci on swoj
dla kadej przyczyny?
4. A on odpowiadajc rzek

im : Nie czytalicie, i ten, któ-

ry stworzy na pocztku czo-
wieka, mczyzn i niewiast
uczyni je?

5. I rzek: Dlatego opuci
czowiek ojca i matk, a przy-
czy si do ony swojej, i b-
d dwoje jednem ciaem.
6. A tak ju nie s dwoje,

ale jedno ciao; co tedy Bóg
zczy, czowiek niechaj nie

rozcza.
7. Rzekli mu : Przecze tedy

Mojesz rozkaza da list roz-

wodny i opuci j?
8. Rzek im : Mojesz dla za^

twardzenia serca waszego do-
puci wam opuci ony wa-
sze, lecz z pocztku nie byo
tak.

9. Aleja powiadam wam: I
ktobykolwiek opuci on

.

swoj, (oprócz dla wszetecze-
stwa,) a inszby poj, cudzo-
oy

;
a ktoby opuszczon po-

j, cudzooy. m
10. Rzekli mu uczniowie jego: ;

Jeli taka jest sprawama z

on, tedy nie jest dobra, eni ,

si.
f

.

11. A on im rzek: Nie wszys- .

cy pojmuj tej rzeczy, ale

tylko ci, którym to dano.

12. Albowiem s rzezacy,
którzy si tak z ywota matki
narodzili • s te rzezacy, któ-

;

rzy od ludzi s urzezani; s
'

te rzezacy, którzy si sami f

urzezali dla królestwa niebie- :

skiego. Kto moe poj, nie- /

chaj pojmuje!
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13. Tedy mu przynoszono

dziatki, aby na nie rce wka-
da i modli si

;
ale uczniowie

gromili je.

14. Lecz Jezus rzek: Zanie-

chajcie dziatek, a nie zabraniaj-

cie im przychodzi do mnie;

albowiem takich jest króle-

stwo niebieskie.

15. A woywszy na nie rce,

poszed stamtd.
16. A oto, jeden przystpiw-

szy, rzek mu : Nauczycielu do-

bry ! co dobrego mam czyni,

abym mia ywot wieczny?

17. Ale mu on rzek : Przecz

mi zowiesz dobrym? nikt nie

jest dobry, tylko jeden, to jest

Bóg; a jeli chcesz wnij do

! ywota, przestrzegaj przyka-

za.
18. I rzek mu: Których? A

Jezus rzek : Nie bdziesz za-

bija, nie bdziesz cudzooy,
nie bdziesz krad, nie bdziesz

mówi faszywego wiadectwa

;

19. Czcij ojca twego i matk,
i miowa bdziesz bliniego

swego, jako siebie samego.

20. Rzek mu modzieniec:

Tegom wszystkiego przestrze-

ga od modoci mojej
;
czegó

mi jeszcze nie dostaje?

21. Rzek mu Jezus: Jeli

chcesz by doskonaym, id,

sprzedaj majtnoci twoje, i

rozdaj ubogim, a bdziesz mia
skarb w niebie, a przyszedszy,

naladuj mi.
22. A gdy modzieniec te so-

wa usysza, odszed smutny;

albowiem wiele mia majtno-

ci.

23. Tedy Jezusrzek uczniom

swoim: Zaprawd powiadam
wam, e z trudnoci bogaty

wnijdzie do królestwa niebie-

skiego.

24. I zasi powiadam wam

:

e snadniej wielbdowi przez

ucho igielne przej, ni boga-

temu wnij do królestwa Bo-

ego.

25. Co usyszawszy uczniowie

jego, zdumieli si bardzo, mó-

wic : Któ tedy moeby zba-

wion?

26. A Jezus wejrzawszy na

nie, rzek im : U udzi to nie

mona; lecz u Boga wszystko

jest moebne.

27. Tedy odpowiadajc Piotr,

rzek mu : Otomy my opucili

wszystko, i poszlimy za tob

;

có nam tedy za to bdzie?

28. A Jezus im rzek: Za-

prawd powiadam wam: I
wy, którzycie mi nalado-

wali w odrodzeniu, gdy usi-

dzie Syn czowieczy na stolicy

chway swojej, usidziecie i wy
na dwunastu stolicach, sdzc
dwanacie pokolelzraelskich.

29. A kady, ktoby opuci
domy, albo braci, albo siostry,

albo ojca, albo matk, albo o-
n, albo dzieci, albo role, dla

imienia mego, stokro wicej

wemie, i ywot wieczny odzie-

dziczy.

30. A wiele pierwszych b-
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d ostatnimi, a ostatnich pier-
wszymi.

ROZDZIA XX.

Albowiem podobne jest kró-
lestwo niebieskie czowiekowi
ospodarzowi, który wyszed
ardzo rano najmowa robo-

tników do winnicy swojej.

2. A zmówiwszy si z ro-

botnikami z grosza na dzie
posa je do winnicy swojej.

3. A wyszedszy o trzeciej go-
dzinie, ujrza drugich, którzy
stali na rynku prónujcy

;

4. 1 rzek im: Idcie i wy do
winnicy, a co bdzie sprawie-
dliwego, dam wam.
5. A oni poszli. Zasi wyszed-

szy o szóstej i dziewitej go-
dzinie, take uczyni.
6. Potem o jedenastej godzi-

nie wyszedszy, znalaz drugie,

którzy stali prónujcy, i rzek
im: Przecz tu stoicie cay dzie
prónujcy ?

7. Rzekli mu : I nas nikt nie

naj
;

i rzek im : Idcie i wy
do winnicy, a co bdzie spra-

wiedliwego, wemiecie.
8. A gdy by wieczór, rzek

Pan winnicy sprawcy swemu

:

Zawoaj robotników, a oddaj
im zapat, poczwszy od o-

statnich a do pierwszych.

9. A gdy przyszli oni, którzy
o jedenastej godzinie byli na-

jci, wzi kady z nich po
groszu.

10. Przyszedszy te i pier-

wsi, mniemali, e wicej we-

US 19. 20.

zm; ale wzili i oni, kady i

nich, po groszu.

11. A wziwszy, szemra:
przeciwko gospodarzowi,

12. Mówic: Ci ostatni jedn
godzin robili, a uczynie je

nam równymi, którzymy zno-
sili ciar dnia i upalenie.

13. A on odpowiadajc rzek
jednemu z nich : Przyjacielu

!

nie czyni krzywdy
;
aza si

nie z grosza zmówi zemn?
14. Wemij, co twojego jest,

a id; chc bowiem temu
ostatniemu da jako i tobie.

15. Aza mi si nie godzi
czyni z mojem, co chc? Czyli
oko twoje zoliwe jest, iem
ja jest dobry?
16. Takci bd ostatni pier-

wszymi, a pierwsi ostatnimi;

albowiem wiele jest wezwa-
nych, ale mao wybranych.

17. A wstpujc Jezus do.
Jeruzalemu, wzi z sob dwa-
nacie uczniów na osobne miej -

;

sce w drodze, i rzek im

:

18. Oto wstpujemy do Jeru-
zalemu, a Syn czowieczy b-

;

dzie wydany przedniejszym
.

kapanom i nauczonym w Pi-

mie, i osdz go na mier

;

19. I wydadz go poga-
nom na pomiewanie i na u-

biczowanie i na ukrzyowa-
nie

;
ale trzeciego dnia zmar-

twychwstanie.

20. Tedy przystpia do nie-

go matka synów Zebedeuszo-
|

wych z synami swoimi
,
ka-



niajc mu si, i proszc nieco

od niego.

21. A on jej rzek: Czegó

chcesz? Rzeka mu: Rzecz,

aby siedzieli ci dwaj synowie

moi, jeden po prawicy twojej

a drugi po lewicyw królestwie

twojern.

22. Ale Jezus odpowiadajc

rzek : Nie wiecie, o co prosi-

cie ;
moecie pi kielich, który

jabd pi ? i chrztem, którym

si ja chrzcz, by ochrzczeni ?

Rzekli mu : Moemy.
23. Tedy im rzek : Kielichci

mój pi bdziecie, i chrztem,

którym sija chrzcz, ochrzcze-

ni bdziecie; ale siedzie po

prawicy mojej i po lewicy

mojej, nie jest moja rzecz da
wam

,
ale tym

,
którym jest

zgotowano od Ojca mojego.

24. A usyszawszy to oni

dziesiciu ,
rozgniewali si na

onych dwóch braci.

25. Ale Jezus zwoawszy ich,

rzek : Wiecie, i ksita na-

rodów panuj nad nimi, a

którzy wielcy s, mocy doka-

zuj nad nimi.

26. Lecz nie tak bdzie mi-
dzy wami : ale ktobykolwiek

midzy wami chcia by wiel-

kim, niech bdzie sug wa-

szym.

27. A ktobykolwiek midzy
wami chcia by pierwszym,

niech bdzie sug waszym.

28. Jako i Syn czowieczy

nie przyszed, aby mu suo-
|
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no, ale aby suy, i aby da
dusz sw na okup za wielu.

29. A gdy oni wychodzili z

Jerycha, szed za nim wielki

lud.

30. A oto dwaj lepi, siedzcy

przy drodze, usyszawszy, i
Jezus przechodzi, zawoali,

mówic: Zmiuj si nad nami,

Panie, synu Dawidowy

!

31. Ale on lud gromi ich,

aby milczeli ;
lecz oni tern

wicej woali, mówic : Zmiuj

si nad nami, Panie, synu Da-

widowy!
32. A zastanowiwszy si Je-

zus, zawoa ich i rzek : Có
chcecie, abym wam uczyni?

33. Rzekli mu : Panie ! aby

byy otworzone oczy nasze.

34. A ualiwszy si ich Je-

zus, dotkn si oczu ich, a

zaraz przejrzay oczy ich
;

i

szli za nim.

ROZDZIA XXI.

A gdy si przybliyli do Jeru-

zalemu, i przyszli do Betfagie,

do góry oliwnej
,
tedy Jezus

posa dwóch uczniów.

2. Mówic im : Idcie do

miasteczka, które jest prze-

ciwko wam, a zaraz znajdziecie

olic uwizan i ol z ni;

odwicie je a przywiedcie

do mnie.

3. A jeliby wam co kto

rzek, powiedzcie
,
i Pan ich

potrzebuje; a zarazem puci

je.

4. A to si wszystko stao,
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aby si wypenio, co powie-
dziano przez proroka, mówi-
cego:

5. Powiedzcie córce Syo-
skiej : Oto król twój idzie tobie
cichy, a siedzcy na olicy, i

na olciu, synu olicy pod ja-
rzmem bdcej.
6. Szedszy tedy uczniowie

a uczyniwszy tak, jako im by
rozkaza Jezus,

7. Przywiedli olic i ol, i

woyli na nie szaty swoje, i

wsadzili go na nie.

8. A wielki lud sa szaty
swoje na drodze, a drudzy ob-
cinali gazki z drzew, i sali
na drodze.

9. A lud wprzód i pozad idcy
woa, mówic: Hozanna sy-
nowi Dawidowemu ! bogosa-
wiony, który idzie w imieniu
Paskrem, Hozanna na wyso-
kociach !

10. Agdy on wjecha do Jeru-
zalemu, wzruszyo si wszyst-
ko miasto, mówic : Któ ten
jest?

11. A lud mówi: Tenci jest
Jezus, on prorok z Nazaretu
Galilejskiego.

12. Tedy wszed Jezus do ko-
cioa Boego, i wygna wszyst-
kie sprzedawajce i kupujce
w kociele, a stoy tych, co
pienidzmi handlowali, i stoki
sprzedawajcych gobie po-
przewraca,

13. I rzek im: Napisano:
Dom mój dom modlitwy na-
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zwany bdzie; aleciewy uczy-
nili z niego jaskini zbójców.

14. Tedy przystpili do niego
lepi i chromi w kociele, i

uzdrowi je.

15. A. obaczywszy przedniejsi
kapani i nauczeni w Pimie
cuda, które czyni, i dzieci wo-
ajce w kociele, i mówice:
Hozanna synowi Dawidowe-
mu: rozgniewali si.
16. I rzekli mu: Syszysze,

co ci mówi ? A Jezus im rzek

:

1 owszem. Nigdycie nie czy-
tali, i z ust niemowltek i

sscych wykonae chwa?
17. A opuciwszy je, wyszed

z miasta do Betanii, i tam zo-
sta;

18. A rano wracajc si do
miasta, akn.
19. I ujrzawszy jedno figowe

drzewo przy drodze, przyszed
do niego, i nie znalaz nic na
niem, tylko same licie, i rzek
mu : Niechaj si wicej z ciebie
owoc nie rodzi na wieki. I
uscho zarazem one figowe
drzewo.

20. A ujrzawszy to uczniowie,
dziwowali si, mówic : Jako
prdko uscho to figowe drze-
wo!

21. Tedy odpowiadajcJezus,
rzek im : Zaprawd powiadam
wam: Jelibycie mieli wiar,
a nie wtpilibycie, nie tylko
to, co si stao z figowem drze-
wem, uczynicie, ale gdybycie
i tj górze rzekli: Podnie si,
a rzu si w morze, stanie si.
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22. I wszystko, o cobycie-

kolwiek prosili w modlitwie

wierzc, wemiecie.

23. A gdy on przyszed do

kocioa, przystpili do niego,

gdy uczy, przedniejsi kapani

i starsi ludu, mówic : Któr
moc to czynisz? a kto da t
moc?
24. A odpowiadajc Jezus,

rzek im : Spytam i ja was o

jedn rzecz, któr jeli mi po-

wiecie, ijawam powiem, któr
moc to czyni.

25. Chrzest Jana skd by?
z nieba, czyli z ludzi? A oni

myleli samiw sobie, mówic:
Jeli powiemy z nieba, rzecze

nam : Czemuecie mu tedy nie

uwierzyli?

26. Jeli za powiemy zudzi,

boimy si ludu
;
bo Jana wszys-.

cy mj za proroka.

27 . A odpowiadajc Jezusowi

rzekli : Nie wiemy. Rzek im i

on : Ijawam nie powiem, któr
moc to czyni.

28. Ale có si wam zda?

Czowiek niektóry mia dwóch

synów; a przystpiwszy do

pierwszego, rzek: Synu! id,

rób dzi na winnicy mojej.

29. Ale on odpowiadajc

rzek: Nie chc, a potem oba-

czywszy si, poszed.
1

30. A przystpiwszy do dru-

giego, rzek take
;
a on odpo-

wiadajc rzek : Ja id, panie

!

ale nie szed.

31. Który z tych dwóch
uczyni wol ojcowsk? Rzekli

43

mu: On pierwszy. Rzek im

Jezus : Zaprawd powiadam
wam, e was celnicy i wsze-

tecznice uprzedzaj do króle-

stwa Boego.
32. Albowiem przyszed do

was Jan drog sprawiedliwo-

ci, a nie uwierzylicie mu, ale

celnicy i wszetecznice uwierzyli

mu : a wy widzc to, przecie

si nie obaczylicie
,
abycie

mu uwierzyli.

33. Drugiego podobiestwa

suchajcie : Czowiek niektóry

by gospodarzem, który nasa-

dzi winnic, i potemj ogro-

dzi, i wkopa w niej pras,

i zbudowa wie, i naj j
winiarzom, i odjecha precz.

34. A gdy si przybliy czas

odbierania poytków, posa
sugi swoje do onych winiarzy,

aby odebrali poytki jej.

35. Ale winiarze pojmawszy

sugi jego, jednego ubili, a

drugiego zabili, a drugiego

ukamionowali.

36. Zasi posa inszych sug,

wicej ni pierwszych
;

i take
im uczynili.

37. Ale na ostatek posa do

nich syna swego, mówic : B-
d si wstydzi syna mego.

38. Lecz winiarze, ujrzawszy

onego syna, rzekli midzy so-

b: Tenci jest dziedzic
;

pójd-

cie, zabijmy go, a otrzymamy
dziedzictwo jego.

39. Tedy porwawszy go, wy-

rzucili go precz z winnicy i

zabili.
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40* Gdy tedy pan winnicy

przyjdzie, có uczyni onym
winiarzom ?

41. Rzekli mu: Ze, le po-
traci, a winnic najmie inszym
winiarzom, którzy mu odda-
wa bd poytki czasów swo-
ich.

42. Rzek im Jezus: Nie czy-
talicie nigdyw Pismach : Ka-
mie, który odrzucili budu-
jcy, ten si sta gow w-
gieln: od Pana si to stao,
i dziwne jest w oczach na-
szych ?

43. Przeto powiadam wam

:

I od was odjte bdzie kró-
lestwo Boe, i bdzie dane na-
rodowi, czynicemu poytki
jego.

44. A ktoby pad na ten ka-
mie, roztrci si, a na kogo-
by on upad, zetrze go.

45. A usyszawszy przedniej si

kapani i Faryzeuszowie po-
dobiestwajego, domylili si,
i o nich mówi;
46. A chcc go pojma, bali

si ludu, poniewa go mieli za
proroka.

ROZDZIA XXII.

A odpowiadajc Jezus, zasi
im rzek w podobiestwach,
mówic

:

2. Podobne jest królestwo
niebieskie czowiekowi królo-
wi, który sprawi wesele sy-
nowi swemu;
3. I posa sugi swe, aby

wezwali zaproszonych na we
sele; ale nie chcieli przyj.
4. Znowu posa insze sugi
mówic : Powiedzcie zaproszo-
nym: Otom obiad mój na-
gotowa, woy moje i co bye
karmnego, pobito, i wszystko
gotowe, pójdcie na wesele.

5. Ale oni zaniedbawszy o-

deszli, jeden do roli swojej, a
drugi do kupiectwa swego;
6. A drudzy pojmawszy sugi

jego, zelyli i pobili je.

7. Co gdy król usysza, roz-
gniewa si,a posawszy wojska
swoje, wytraci one morderc,
i miasto ich zapali.

8. Tedy rzeksugom swoim:
Wesele wprawdzie jest goto-
we; lecz zaproszeni nie byli
godni.

9. Przeto idcie na rozstania-

dróg, a kogokolwiek znajdzie-
cie, wezwijcie na wesele.

10. Tedy wyszedszy oni su-
dzy na drogi

, zgromadzili
;

wszystkie, którekolwiek zna-'
leli, ze i dobre, i napenione
jest wesele gomi.
11. A wszedszy król, aby?,

oglda gocie, obaczy tam*
czowieka nieodzianego szat
weseln

;

12. I rzek mu: Przyjacielu!

jako tu wszed, nie majc
szaty weselnej ? A on zamil- -

kn.
13. Tedy rzek król sugom:

\

Zwizawszy nogi i rce jego, i

wemijcie go
,
a wrzucie do

/

ciemnoci zewntrznych, tam
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)dzie pacz i zgrzytanie z-

)ÓW.

14. Albowiem wiele jest we-

iwanych, alemao wybranych.

15. Tedy odszedszy Fary-

seuszowie uczynili rad, jako-

by go usidlili w mowie.

16. 1 posali do iego ucznie

5Woje z Herodyjany, mówic:
Nauczycielu! wiemy, e jest

prawdziwy, i drogi Boej w
prawdzie uczysz, a niedbasz

na nikogo; albowiem niepa-

trzysz na osob ludzk.

17. Przeto powiedz nam,

coc si zda? Godzili si da
czynsz cesarzowi, czyli nie?

18. Ale Jezus poznawszy

zo ich, rzek : Czemu mi
kusicie, obudnicy?
19. Pokacie mi monet czyn-

szow ;
a oni mu podali grosz.

20. I rzek im: Czyje to o-

braz i napis?

21. Rzekli mu: Cesarski. Te-

dy im rzek : Oddawajcie te-

dy, co jest cesarskiego, cesa-

rzowi, a co jest Boego, Bogu.

22. To usyszawszy, zadziwi-

li si, a opuciwszy go, odeszli.

23.

Dnia onego przyszli do nie-

go Saduceuszowie, którzy mó-

wi, i niemasz zmartwych-

wstania, i pytali go,

24. Mówic: Nauczycielu!

Mojesz powiedzia : Jeliby

kto umar, niemajc dzieci,

aby brat jego prawem powi-

nowactwa poj on jego, i

wzbudzi nasienie bratu swe-

mu.

45

25. Byo tedy u nas siedm

braci; a pierwszy pojwszy

on, umar, a nie majc na-

sienia, zostawion swój bra-

tu swemu.
26. Take te wtóry i trzeci,

a do siódmego.

27. A na ostatek po wszyst-

kich umara i ona niewiasta.

28. Przeto przy zmartwych-

wstaniu, którego z tych sied-

miu bdzieon, gdyj wszys-

cy mieli?

29. A odpowiadajc Jezus

rzek im: Bdzicie, nie bdc
powiadomieni Pisma, ani mo-

cy Boej.

30. Albowiem przy zmar-

twychwstaniu ani si eni,

ani zam chodzi nie bd,
ale bd jako Anioowie Boy
w niebie.

31. A o powstaniu umarych
nie czytalicie, co wam po-

wiedziano od Boga mówicego:

32. Jam jest Bóg Abrahama,

i Bóg Izaaka, i Bóg Jakóba?

Bóg nie jestci Bogiem umar-

ych, ale ywych.
33. A usyszawszy to lud,

zdumia si nad nauk jego.

34. Lecz gdy usyszeli Fary-

zeuszowie, e zawar usta Sa-

duceuszom
,

zeszli si wespó.

35. I spyta go jeden z nich,

zakonnik, kuszc go i mówic

:

36. Nauczycielu ! które jest

najwiksze przykazanie w za-

konie?

37. A Jezus mu rzek : B-
I
dziesz miowa Pana, Boga
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twego, ze wszystkiego serca
twego, i ze wszystkiej duszy
twojej i ze wszystkiej myli
twojej

;

38. To jest pierwsze i naj-

wiksze przykazanie.

39. A wtóre podobne jest
temu : Bdziesz miowa bli-

niego twego, jako samego
siebie.

40. Na tych dwóch przyka-
zaniach wszystek zakon i pro-
rocy zawisnli.

41. A gdy si Faryzeuszowie
zebrali, spyta ich Jezus,

42. Mówic : Co si wam zda
o Chrystusie? Czyim jest sy-
nem? Rzekli mu : Dawidowym.
43. I rzek im: Jako tedy

Dawid w duchu nazywa go
Panem? mówic:
44. Rzek Pan Panu memu

:

Sid po prawicy mojej
,
a

poo nieprzyjacioy twoje
podnókiem nóg twoich.

45. Poniewa go tedy Dawid
nazywa Panem, jako jest sy-
nem jego?

46. A aden mu nie móg
odpowiedzie i sowa, i nie
mia go nikt wicej od onego
dnia pyta.

ROZDZIA XXIII.

Tedy Jezus rzek do ludu i

do uczniów swoich, mówic

:

2. Na stolicy Mojeszowej
usiedli nauczeni w Pimie i

Faryzeuszowie.

3. Przeto wszystkiego, cze-

goby wam kolwiek rozkazali

JUS 22. 23.

przestrzega, przestrzegajcie i
'

czycie, ale wedug uczynków
ich nie czycie; albowiem oni
mówi, ale nie czyni.

.

4. Bowi brzemiona cikie
i nieznone, i kad je na ra-
miona ludzkie, lecz palcem
swoim niechc ich ruszy.
5. A wszystkie uczynki swoje

czyni, aby byli widziani od
ludzi, i rozszerzaj bramy
swoje, i rozpuszczaj podoki
paszczów swoich.

6.
.

Nadto miuj pierwsze
miejsca na wieczerzach, i pier-
wsze stoki w bónicach.
7. I pozdrawiania na ryn-

kach, i aby je nazywali ludzie

:

Mistrzu, mistrzu!

8. Ale wy nie nazywajcie si
mistrzami

; albowiem jeden
jest mistrz wasz, Chrystus

;
ale

wycie wszyscy brami.
9. I nikogo nie zówcie ojcem

waszym na ziemi; albowiem
jeden jest Ojciec wasz, który
jest w niebiesiech.

10. A niechaj was nie zowi
mistrzami, gdy jeden jest
mistrz wasz, Chrystus. /

11. Ale kto z was najwi-
i

kszyjest, bdziesug waszym. 1

12. A ktoby si wywysza,
bdzie poniony

;
a ktoby si

ponia, bdzie wywyszony.
13. Lecz biada wam, naucze-

ni w Pimie i Faryzeuszowie
obudni ! i zamykacie króle-
stwo niebieskie przed ludmi

;

albowiem tam sami nie wcho-
dzicie

,
ani tym

,
którzyby
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wnijó chcieli, wchodzi nie

dopuszczacie.

14. Biada wam, nauczeni w
Pimie i Faryzeuszowie obu-

dni ! i poeracie domy wdów,

a to pod pokrywk dugich

modlitw ,
dlatego ciszy sd

odniesiecie.

15. Biada wam, nauczeni w
Pimie i Faryzeuszowie obu-

dni ! i obchodzicie morze i zie-

mi, abycie uczynili jednego

nowego yda ;
a gdy si stanie,

czynicie go synem zatracenia,

dwakro wicej nielicie sa-

mi.

16. Biadawam, wodzowie le-

pi ! którzy powiadacie : Ktoby

przysig na koció, nic nie

jest: ale ktoby przysig na

zoto kocielne, winien jest.

17. Gupi i lepi! albowiem

có jest wikszego, zoto czy

koció, który powica zoto?

18. A ktoby przysig na o-

tarz, nic nie jest
;
lecz ktoby

przysig na dar, który jest na

nim, winien jest.

19. Gupi i lepi ! albowiem

có wikszego jest? dar, czyli

otarz, który powica dar?

20. Kto tedy przysiga na

otarz, przysiga na ,
i na to

wszystko, co na nim jest

;

21. A kto przysiga na ko-

ció, przysiga na, i na tego,

który w nim mieszka;

22. I kto przysiga na niebo,

przysiga na stolic Bo,, i na

tego, który siedzi na niej.

.

-23. Biada wam, nauczeni w

Pimie i Faryzeuszowie obu-

dni! i dawacie dziesicin z

mitki i z anyu i z kminu, a

opuszczacie powaniejsze rze-

czy w zakonie, sd i miosier-

dzie i wiar; te rzeczy mie-

licie czyni, a onycbnie opusz-

cza.

24. Wodzowie lepi! którzy

przecedzacie komara, i wielb-

da poykacie.

25. Biada wam, nauczeni w
Pimie i Faryzeuszowie obu-

dni! i oczyszczacie kubek z

wierzchu i mis, a wewntrz

pene s drapiestwa i zbytku.

26. Faryzeuszu lepy ! oczy
pierwej to, co jest wewntrz w
kubku i w misie, aby i to, co

jest z wierzchu, czystem byo.

27. Biada wam ,
nauczeni w

Pimie i Faryzeuszowie obu-

dni! iecie podobni grobom

pobielanym, które si zdadz

z wierzchu by cudne, ale we-

wntrzpeneskociumarych

i wszelakiej nieczystoci.

28. Take i wy z wierzchu

zdacie si by ludziom spra-

wiedliwi
;
ale wewntrz peni-

cie obudy i nieprawoci.

29. Biada wam ,
nauczeni w

Pimie i Faryzeuszowie obu-

dni ! i budujecie groby proro-

ków, i zdobicie nagrobki spra-

wiedliwych,

30. 1 mówicie: Bymy byli za

dni ojców naszych, nie byli-

bymy uczstnikami ich we

krwi proroków.

31. A tak wiadczycie sami
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przeciwko sobie, ecie syno-
wie tych, którzy proroki po-
zabijali.

32.

1

wy te dopeniacie mia-
ry ojców waszych.

33. Wowie! rodzaju jasz-

czurczy! i jako bdziecie mo-
gli uj przedsdem ognia pie-
kielnego ?

34. Przeto oto ja posyam
do was proroki, i mdrce, i

nauczone w Pimie, a z nich
niektóre zabijecie i ukrzyuje-
cie, a niektóre z nich ubiczu-

jecie w bónicach waszych, i

bdziecie je przeladowa od
miasta do miasta;

35.Aby przysza na was wszy-
stka krew sprawiedliwa, wy-
lana na ziemi, ode krwi Abla
sprawiedliwego a do krwi Za-

charyjasza,syna Barachyjaszo-
wego, któregocie zabili mi-
dzy kocioem i otarzem.

36.Zaprawdpowiadam wam:
Przyjdzie to wszystko na Jen
naród.

37. Jeruzalem ! Jeruzalem

!

które zabijasz proroki, i które

kamionujesz te, którzy do cie-

bie byli posyani: ilekro chcia-

em zgromadzi dzieci twoje,

tak jako zgromadza kokosz
kurczta swoje pod skrzyda,
a nie chcielicie?

38. Oto wam dom ^asz pusty
zostanie.

39. Albowiem powiadam
wam, e mi nie ujrzycie od
tego czasu, a rzeczecie : Bo-

gosawiony, który idzie w
imieniu Paskiem.

RODZIA XXIV.

A wyszedszy Jezus zkocioa
szed

;
i przystpili uczniowie I

jego
,
aby mu ukazali budo-

I

wania kocielne.

2. 1 rzek im Jezus: Iza nie \

widzicie tego wszystkiego ? Za-
’

prawd powiadam wam, nie

zostanie tu kamie na kamie-
niu, któryby nie by rozwa-
lony.

3. A gdy siedzia na górze
oliwnej, przystpili do niego
uczniowie osobno, mówic : Po-
wiedz nam, kiedy si to stanie,

i co za znak przyjcia twego i

dokonania wiata?
4. I odpowiadajc Jezus,

rzek im: Patrzcie, aby was
kto nie zwiód.
5. Albowiem wiele ich przyj-

dzie pod imieniem mojem, mó-
wic: Jam jest Chrystus; i

wiele ich zwiod.
6. 1 usyszycie wojny i wieci

o wojnach; patrzcie, abycie
sob nie trwoyli; albowiem
musi • to wszystko by

;
ale

I

jeszcze nie tu jest koniec.

7.Albowiem powstanie naród
i

przeciwko narodowi, i króle-

stwo przeciwko królestwu, i

bd gody i mory i trzsienia

ziemi miejscami.

8. Ale to wszystko jest po-

cztkiem boleci.

9. Tedy was podadz w
udrczenie, i bd was abi-
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ja, i bdziecie w nienawici u

wszystkich narodów dla imie-

nia mego.

10. A tedy wiele si ich zgor-

szy, a jedni drugich wydadz,
i jedni drugich nienawidzie

bd.
11. I wiele faszywych pro-

roków powstanie, i zwiod
wielu.

12. A i si rozmnoy nie-

prawo, ozibniemio wielu.

13. Ale kto wytrwa a do

koca, ten zbawion bdzie.

14. 1 bdzie kazana taEwan-
gielija królestwapo wszystkim

wiecie, na wiadectwo wszyst-

kim narodom. A tedy przyj-

dzie koniec.

15. Przeto gdy ujrzycie o-

brzydliwo spustoszenia, opo-

wiedzian przez Danijela pro-

roka, stojc na miejscu wi-
tem, (kto czyta, niechaj uwa-

a.)

16. Tedy ci, cobd w ziemi

Judzkiej
,

niech uciekaj na

góry

;

17. A kto na dachu, niechaj

nie zstpuje, aby co wzi z

domu swego

;

18. A kto na roli, niech si
nazad nie wraca, aby wzi
szaty swe.

19. A biada brzemiennym i

iersiami karmicym w one

ni!

20. Przeto módlcie si, aby
nie byo uciekanie wasze w
zimie, albo w sabat.

21. Albowiem naonczas b-
p.

dzie wielki ucisk, jaki nie by
od pocztku wiata a dotd,
ani potem bdzie.

22. A gdyby nie byy skró-

cone one dni, nie byoby zba-

wione adne ciao
;

ale dla

wybranychbd skrócone one

dni.

23. Tedy jeliby wam kto

rzek: Oto tu jest Chrystus,

albo tam, nie wierzcie.

24. Albowiem powstan fa-

szywi Chrystusowie, i faszywi

prorocy, i czyni bd zna-

miona wielkie, i cuda, tak, i-

by zwiedli (by mona) i wy-

brane.

25. Otom wam przepowie-

dzia.

26. Jeliby wam tedy rzekli :

Oto na puszczy jest, nie wy-

chodcie
;
oto w komorach, nie

wierzcie.

27. Albowiem jako byska-
wica wychodzi od wschodu

soca i ukazuje si a na za-

chód, tak bdzie i przyjcie

Syna czowieczego.

28. Bo gdziekolwiek bdzie
cierw, tam si zgromadz i

ory.

29. A zaraz po utrapieniu o-

nych dni soce si zami, a

ksiyc nie da jasnoci swojej,

i gwiazdy bd pada z nieba,

i mocy niebieskie porusz si.

30. Tedy si ukae znami
Syna czowieczego na niebie,

a tedy bd narzeka wszyst-

kie pokolenia ziemi, i ujrz Sy-

na czowieczego, przychodz-
4
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cego na obokach niebieskich
z moc i z chwa wielk;
31. I pole Anioy swoje z

trb gosu wielkiego, i zgro-

madz wybrane jego od czte-

rech wiatrów, od krajów nie-

bios a do krajów ich.

32. A od drzewa figowego
nauczcie si tego podobie-
stwa : Gdy si ju ga jego
odmadza i licie wypuszcza,
poznajecie, i blisko jest lato.

33. Take i wy, gdy ujrzycie

to wszystko, poznawajcie, i
blisko jest, a we drzwiach.

34. Zaprawd powiadam
wam,e nie przeminie ten wiek,
aby si to wszystko stao.
35. Niebo i ziemia przemin,

ale sowa moje nie przemin.
36. A o onym dniu i godzi-

nie nikt nie wie, ani Anioo-
wie niebiescy, tylko sam Oj-
ciec mój.

37. Ale jako byo za dni
Noego, tak bdzie i przyjcie
Syna czowieczego.

38. Albowiem jako za dni
onych przed potopem jedli

,
i

pili, i oeniali si i za m
wydawali, a do onego dnia,

którego wszed Noe do kora-
bia,

39. I nie spostrzegli si, a
przyszedpotop i zabra wszyst-
kie: tak bdzie i przyjcie
Syna czowieczego.
40. Tedy bd dwaj na roli

;

jeden bdzie wzity a drugi
zostawiony

;

41. Dwie bd mle we my-

nie; jedna bdzie wzita a
druga zostawiona

;

42. Czujcie tedy, poniewa
nie wiecie, której godziny Pan
wasz przyjdzie.

43. A to wiedzcie, e, gdyby
wiedzia gospodarz, o której
stray zodziej ma przyj,
wdyby czu, i nie daby pod-
kopa domu swego.

44. Przeto i wy bdcie go-
towi

;
bo której si godziny

nie spodziejecie, Syn czowie-
czy. przyjdzie.

45. Który tedy jest suga
wierny i roztropny, którego
postanowi pan jego nad cze-

ladzi swoj, aby im dawa
pokarm na czas suszny?
46. Bogosawiony on suga,

któregoby, przyszedszy pan
jego, znalaz tak czynicego;

47.

Zaprawd powiadamwam,
e go nad wszystkiemi dobra-
mi swemi postanowi.

48. Ale jeliby rzek on zy •

suga w sercu swojem : Odwa-
cza pan mój z przyjciem swo-
jem;

49. I poczby bi spósugi, ,

a je i pi z pijanicami

:

50. Przyjdzie pan sugi one-

o, dnia, którego si nie spo-

zieje, i godziny
,
której nie

wie;

51. I odczy go, acz jego
pooy z obudnikami; tam i

bdzie pacz i zgrzytanie z- ;

bów.
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RODZIA XXV.

Tedy podobne bdzie kró-

lestwo niebieskie dziesiciu

pannom, które wziwszy lam-

py swoje, wyszy przeciwko
oblubiecowi.

2. A byo z nich pi m-
drych, a pi gupich.
3. One gupie wziwszy lam-

py swoje, nie wziy oleju z

sob.
4. Lecz mdre wziy oleju

w naczynia swoje z lampami
swemi.

5. A gdy oblubieniec odwa-
cza z przyjciem, zdrzemay
si wszystkie i posny.
6. A o pónocy sta si krzyk

:

Oto oblubieniec idzie; wynijd-
cie przeciwko niemu!
7. Tedy wstay one wszystkie

panny, i ochdoyy lampy
swoje.

8. Ale gupie rzeky do m-
drych: Dajcie nam z oleju

waszego
;
bo lampy nasze

gasn.
9. I odpowiedziay one m-

dre, mówic: Nie damy, by
sn nam i wam niedostao;
idcie raczej do sprzedawa-
jcych, a.kupcie sobie.

10. A gdy odeszy kupowa,
przyszed oblubieniec; a te,

które byy gotowe, weszy z

nim na wesele; i zamknione
s drzwi.

11. Lecz potem przyszy i

one drugie panny, mówic:
Panie, Panie, otwórz nam!

12.A on odpowiadajc, rzek:
Zaprawd powiadam wam, nie

znam was.

13. Czujcie tedy; bo nie

wiecie dnia ani godziny, któ-

rej Syn czowieczy przyjdzie.

14. Albowiem jako czowiek
precz odjedajcy zwoa sug
swoich i odda im dobra swoje

;

15. 1 da jednemu pi talen-

tów, a drugiemu dwa, a dru-

giemu jeden, kademu wedug
przemoeniajego, i zaraz precz

odjecha.

16. A poszedszy on, który
wzi pi talentów, robi nie-

mi, i zyska drugie pi talen-

tów;

17. Take i on, który wzi
dwa, zyska i ten drugie dwa.
18. Ale ten, który wzi

jeden, odszedszy wykopa dó
w ziemi, i skry pienidze pa-

na swego.

19. A po dugim czasie przy-

szed pan onych sug, i racho-

wa si z nimi.

20. Tedy przystpiwszy on,

który by wzi pi talentów,

przyniós drugiepi talentów,

mówic: Panie! oddae mi
pi talentów, otom drugie

pi talentów zyska niemi.

21.1 rzek mu pan jego : To
dobrze, sugo dobry i wierny

!

nad maem bye wiernym,
nad wielem ci postanowi;
wnijddo radoci pana twego.

22. A przystpiwszy i on,

który by dwa talenty wzi,
rzek : Panie ! oddae mi dwa

4*
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talenty, otom drugie dwa ta-

lenty zyska niemi.

23. Rzek mu pan jego : To
dobrze, sugo dobry i wierny

!

gdyeby wierny nad maem,
nad wielem ci postanowi;
wnijd do radoci pana twego.

24. A przystpiwszy i ten,

który by wzi jeden talent,

rzek : Panie ! wiedziaem, e
czowiek srogi, który niesz,

gdzie nie rozsiewa, i zbierasz,

gdzie nie rozsypywa

;

25. Bojc si tedy, szedem i

skryem talent twój w ziemi

;

oto masz, co twego jest.

26. A odpowiadajc panjego,
rzek mu : Sugo zy i gnuny !

wiedziae, i n, gdziem nie

rozsiewa, i zbieram, gdziem
nie rozsypywa;
27. Przetoe mia pienidze

moje da tym
,
co pienidzmi

handluj, a ja przyszedszy,

wzibym by, co jest mojego,

z lichw.

28.

Przeto wemijcie od nie-

go ten talent, a dajcie temu,

który ma dziesi talentów.

29. (Albowiem kademu, któ-

ry ma, bdzie dano, i obfito-

wa bdzie
;
a od tego, który

niema, i to, co ma, bdzie od
niego odjto.)

30. A niepoytecznego sug
wrzucie do onych ciemnoci
zewntrznych,tam bdzie pacz
i zgrzytanie zbów.
31. A gdy przyjdzie Syn czo-

wieczy w chwale swój ej
,

i wszy-

scy wici Anioowie z nim, te-

dy usidzie na stolicy chway
swojej.

32. 1bd zgromadzone prze-

de wszystkie narody, i od-
czy je, jedne od drugich, jako

pasterz odcza owce od ko-

zów.
33. A postawi owce zaiste po

prawicy swojej, a kozy po le-

wicy.

34. Tedy rzecze król tym,
którzy bd po prawicy jego:

Pójdcie, bogosawieni Ojca

mego ! odziedziczcie królestwo

wam zgotowane od zaoenia
wiata.

35. Albowiem aknem, a

dalicie mi je; pragnem, a

dalicie mi pi
;
byem gociem,

a przyjlicie mi

;

36. Byem nagim, a przy-

odzialicie mi; byem chorym,
a nawiedzilicie mi

;
byem w

wizieniu, a przychodzilicie

do mnie.

37. Tedy mu odpowiedz
sprawiedliwi, mówic: Panie!

kiedyemy ci widzieli ak-
ncym, a nakarmilimy ci?
albo pragncym, a napoilimy
ci ?

38. I kiedymy ci widzieli

gociem, a przyjlimy ci?
albo nagim, a przyodzialimy

ci?
39. Albo kiedymy ci wi-

dzieli chorym, albo w wizie-

niu, a przychodzilimy do cie-

bie?

40. A odpowiadajc król, rze-

cze im: Zaprawd powiadam
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wam, cokolwiekiecie uczynili

jednemu z tycli braci moich

najmniejszych, mniecie uczy-

nili.

41. Potem rzecze i tym, któ-

rzy bd po lewicy: Idcie

odemnie, przeklci! w ogie
wieczny, który zgotowany jest

dyjabu i anioom jego.

42. Albowiem aknem, a

nie dalicie mije; pragnem,
a nie dalicie mi pi

;

43. Byem gociem, a nie

przyjlicie mi
;
nagim, a nie

przyodzialicie mi
;
chorym i

w wizieniu, a nie nawiedzili-

cie mi.
44. Tedy mu odpowiedz i

oni, mówic : Panie ! kiedymy
ci widzieli akncym, albo

pragncym, albo gociem, albo

nagim, albo chorym, albo w
wizieniu, a nie suylimy to-

bie?

45. Tedy im odpowie, mó-

wic : Zaprawd powiadam
wam, czegociekolwiek nie u-

czynili jednemu z tych naj-

mniejszych, i mniecie nie u-

ezynili.

46. I pójd ci na mki
wieczne; ale sprawiedliwi do

ywota wiecznego.

ROZDZIA XXVI.

I stao si, gdy dokoczy Je-

zus tych wszystkich mów, rzek
do uczniów swoich

:

2. Wiecie, i po dwóch dniach

bdzie Wielkanoc, a Syn czo-

wieczy bdzie wydany, aby
by ukrzyowany,
3. Tedy si zebrali przedniejsi

kapani i nauczeni w Pimie i

starsi ludu do dworu najwy-
szego kapana, którego zwano

Kaifasz

;

4. I naradzali si, jakoby Je-

zusa zdrad pojmali i zabili

;

5. Lecz mówili : Nie w wi-
to, aby nie by rozruch mi-
dzy ludem.

6. A gdy Jezus by w Beta-

nii, w domu Szymona trdo-

watego,

7. Przystpia do niego nie-

wiasta, majca soik alaba-

strowy maci bardzo kosztow-

nej, i wylaaj na gow jego,

gdy siedzia u stou.

8. Co widzc uczniowie jego,

rozgniewali si, mówic : I na

có ta utrata?

9. Albowiem moga by ta

ma drogo sprzedana, i mo-
go si to da ubogim.

10.Cogdy pozna Jezus, rzek
im : Przecz si przykrzycie tj

niewiecie? Dobry zaprawd
uczynek uczynia przeciwko

mnie.

11. Albowiem ubogie zawsze

macie z sob, ale mnie nie

zawsze mie bdziecie.

12. Bo ona wylawszy t ma
na ciao moje, uczynia to, go-

tujc mi ku pogrzebowi.

13.Zaprawd powiadamwam:
Gdziekolwiek bdzie kazana

ta Ewangielija po wszystkim

wicie, i to bdzie powiada-
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no, co ona uczynia, na pa-

mitk jej.

14. Tedy odszedszy jeden ze

dwunastu, krórego zwano Ju-
daszem Iszkaryjotem, do prze-

dniejszych kapanów,
15. Rzek im: Co mi chcecie

da, a ja go wam wydam? A
oni mu odwayli trzydzieci
srebrników.

16. A odtd szuka czasu
sposobnego, aby go wyda.
17. A pierwszego dnia prza-

ników przystpili uczniowie
do Jezusa, mówic mu: Gdzie
chcesz, e nagotujemy, aby
jad baranka?
18. A on rzek : Idcie do

miasta, do niektórego czowie-
ka, a rzeczcie mu: Kazaci
nauczyciel powiedzie : Czas
mój blisko jest, u ciebie je
bd baranka z uczniami moi-
mi.

19. I uczynili uczniowie, ja-

ko im rozkaza Jezus, i nago-
towali baranka.

20. A gdy by wieczór, usiad
za stoem ze dwunastoma.
21. A gdy jedli, rzek: Za-

prawd powiadam wam, i
jeden z was wyda mi.
22. I zasmuciwszy si bardzo,

poczli mówi do niego kady
z nich : Azaem ja jest Panie?

23. A on odpowiadajc, rzek:
Który macza zemn rk w
misie, ten mi wyda.
24. Synci czowieczy idzie,

jako napisano o nim; ale bia-

da czowiekowi temu, przez.

którego Syn czowieczy wyda-
ny bywa ! dobrzeby mu byo,
by si by nie narodzi ten
czowiek.

25. A odpowiadajc Judasz,
który go wydawa, rzek : Iza-

lim ja jest, Mistrzu? Mówi
mu : Ty powiedzia.

26. A gdy oni jedli, wziwszy
Jezus chleb, a pobogosawiw-
szy ama, i da uczniom i

rzek: Bierzcie, jedzcie, to jest

ciao moje.

27. A wziwszy kielich i po-
dzikowawszy

,
da im, mó-

wic: Pijcie tego wszyscy;

28. Albowiem to jest krew
moja nowego testamentu, któ-
ra si za wielu wylewa na od-

puszczenie grzechów.

29. Ale powiadam wam, i
ni bd pi odtd z tego ro-

dzaju winnej macicy, a do
dnia onego, gdy go bd pi z

wami nowy w królestwie Ojca
mego.

30. I zapiewawszy pie,
wyszli na gór oliwn.
31. Tedy im rzek Jezus: Wy

wszyscy zgorszycie si ze mnie
tej nocy

;
albowiem napisano :

Uderz pasterza, i bd roz-

proszone owce trzody.

32. Lecz gdy ja zmartwych-
wstan, poprzedz was do Ga-
lilei.

33. A odpowiadajc Piotr,

rzek mu : Choby si wszyscy
zgorszyli z ciebie, ja si nigdy
nie zgorsz.

34. Rzek mu Jezus : Zapra-
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wd powiadam ci, i tój nocy,

pierwej ni kur zapieje, trzy-

kro si mnie zaprzesz.

35. Rzek mu Piotr: Cho-
bym z tob mia i umrze, nie

zapr si ciebie. Take i wszys-

cy uczniowie mówili.

36. Tedy przyszed Jezus z

nimi na miejsce, które zwano
Gietsemane, i rzek uczniom

:

Sidcie tu, a odszedszy, b-
d si tam modli.

37. A wziwszy z sob Pio-

tra i dwóch synów Zebedeu-

szowych, pocz si smci i

tskni.
38. Tedy im rzek Jezus:

Smtna jest dusza moja a do

mierci; zostacie tu, a czuj-

cie ze mn.
39. A postpiwszy troch,

pad na oblicze swoje, modlc
si i mówic : Ojcze mój, jeli

mona, niech mi ten kielich

minie
;
a wszake nie jako ja

chc, ale jako ty.

40. Tedy przyszed do ucz-

niów, i znalaz je pice, i rzek
Piotrowi : Takecie nie mogli

przez jedn godzin czu ze-

mn?
41. Czujcie a módlcie si,

abycie nie weszli w pokusze-

nie; duchci jest ochotny, ale

ciao mde.
42. Zasi powtóre odszedszy,

modli si, mówic : Ojcze mój,

jeli mi nie moe ten kielich

min, tylko abym go pi,

niech si stanie wola twoja.

43. A przyszedszy, znalaz

je zasi pice ;
albowiem oczy

ich byy obcione.
44. A zaniechawszy ich, zno-

wu odszed i modli si po

trzecie, te sowa mówic.

45. Tedy przyszed do ucz-

niów swoich i rzek im : pij-

cie ju i odpoczywajcie
;

oto

si przybliya godzina, a Syn
czowieczy bdzie wydany w
rce grzeszników.

46. Wstacie, pójdmy! oto

si przybliy ten-, który mi
wydaje.

47. A gdy on jeszcze mówi,
oto Judasz, jeden ze dwuna-

stu, przyszed, a z nim wielka

zgraja z mieczami i z kij mi,

od przedniejszych kapanów i

starszych ludu

;

48. Ale ten, który go wyda-

wa, da im by znak, mówic

:

Któregokolwiek pocauj, ten-

ci jest
;
imajcie go.

49. A wnet przystpiwszy do

Jezusa, rzek: Bd pozdro-

wiony, Mistrzu! i pocaowa
go.

50. Ale mu rzek Jezus:

Przyjacielu ! naco przyszed ?

Tedy przystpiwszy
,

rzucili

rce na Jezusa i pojmali go.

51. A oto jeden z tych
,
któ-

rzy byli z Jezusem, wyci-
gn rk, i doby miecza

swego, a uderzywszy sug ka-

pana najwyszego
,
uci mu

ucho.

52. Tedy mu rzek Jezus:

Obró miecz twój na miejsce

jego
;
albowiem wszyscy, któ-
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rzy miecz bior, od miecza po-

gin.
53. Aza mniemasz, ebym

nie móg teraz prosi Ojca

mego, a stawiby mi wicej

ni dwanacie wojsk Anioów ?

54. Ale jakoby si wype-
niy Pisma, które mówi, i
si tak musi sta?
55. Oneje godziny mówi

Jezus do onej zgrai: Wyszli-

cie jako na zbójc z miecza-

mi i z kijmi, pojma mi; na
kady dzie siadaem u was,

uczc w kociele, a nie pojma-

licie mi.
56. Ale si to wszystko sta-

o, aby si wypeniy Pisma

prorockie. Tedy uczniowie je-

go wszyscy opuciwszy go, u-

ciekli.

57. A oni pojmawszy Jezusa,

wiedli go do Kaifasza, naj-

wyszego kapana, gdzie si
byli zebrali nauczeni w Pi-

mie i starsi.

58. Ale Piotr szed za nim z

daleka a do dworu najwy-
szego kapana; a wszedszy
tam, siedzia z sugami, aby
ujrza koniec.

59. Ale przedniejsi kapani
i starsi, i wszystka rada szu-

kali faszywego wiadectwa
przeciwko Jezusowi, aby go
na mier wydali.

60. Ale nie znaleli; i cbo
wiele faszywych wiadków
przychodzio, przeci nie zna-

leli. A na ostatek wystpiw-
szy dwaj faszywi wiadkowie,

61. Rzekli: Ten mówi: Mo-

g rozwali koció Boy, a
za trzy dni zbudowa go.

62. A wstawszy najwyszy
kapan, rzek mu : Nic nie od-

powiadasz? Có to jest, co ci

przeciwko tobie wiadcz?
63. Lecz Jezus milcza. A

odpowiadajc najwyszy ka-

pan rzek mu : Poprzysigam
ci przez Boga ywego, aby
nam powiedzia, jeli ty jest

Chrystus, on Syn Boy?
64. Ezek mu Jezus: Ty po-

wiedzia
;
wszake powiadam

wam : Odtd ujrzycie Syna
czowieczego siedzcego na
prawicy mocyBoej, i przycho-

dzcego na obokach niebie-

skich.

65. Tedy najwyszy kapan
rozdar szaty swoje, mówic

:

Bluni ! Có jeszcze potrzebu-

jemy wiadków? Otocie teraz

syszeli blunierstwo jego.

66. Có si wam zda? A oni

odpowiadajc, rzekli: Winien
jest mierci.

67. Tedy plwali na oblicze

jego, i piciami go bili, a dru-

dzy go policzkowali,

68. Mówic: Prorokuj nam,
Chrystusie ! kto jest ten, co ci
uderzy?

69.Ale Piotr siedzia przed do-

mem na podwórzu. Tedy przy-

stpia do niepojedna dziewka,

mówic : I ty by z tym Jezu-

sem Galilejskim.

70. A on si zaprza przed
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wszystkimi,mówic: Nie wiem,

;o powiadasz.

71. A gdy on wychodzi do

rzysionka, ujrzaa go insza

ziewka, i rzeka do tych, co

kam byli : I tenci by z tym Je-

susem Nazareskim.
72. Tedy powtóre zaprza si

z przysig, mówic : Nie znam

tego czowieka.

73. A przystpiwszy po malej

chwilce ci, co tam stali, rzekli

Piotrowi : Prawdziwie ity jest

z nich
;
ho i mowa twoja cie-

bie wydaje.

74. Tedy si pocz przekli-

na i przysiga, mówic : Nie

znam tego czowieka; a zara-

zem kur zapia.

75. 1wspomnia Piotr na so-

wa Jezusowe, który mu by
powiedzia: Pierwej ni kur

zapieje, trzy kro si mnie za-

przesz; a wyszedszy precz,

gorzko paka.

EODZIA XXVU.

A gdy byo rano, weszliw ra-

d wszyscy przedniejsi kapa-

ni i starsi ludu przeciwko Je-

zusowi, aby go zabili

;

2. I zwizawszy go, wiedli i

podali go Ponckiemu Piato-

wi, starocie.

3. Tedy Judasz, który go by
wyda, widzc,iby osdzony,

. aujc tego, wróci trzydzieci

srebrników przedniejszym ka-

panom i starszym ludu,

4. Mówi* : Zgrzeszyem, wy-
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dawszy krew niewinn ! A oni

rzekli: Có nam do tego? ty

ujrzysz

!

5. A porzuciwszy one srebr-

niki w kociele, odszed, a od-

szedszy powiesi si.

6. Ale przedniejsi kapani

wziwszy one srebrniki, mó-

wili: Nie godzi si ichka do

skarbu kocielnego, gdy za-

pata jest krwi.

7. I naradziwszy si> kupili

za nie rol garncarzow na

pogrzeb gociom.

8. Dlatego ona rola nazwana

jest rol krwi, a do dnia dzi-

siejszego.

9. Tedy si wypenio, co po-

wiedziano przez Jeremijasza

proroka, mówicego : I wzili

trzydzieci srebrników, zapat
oszacowanego, który by o-

szacowany od synów Izrael-

skich ;

10. I dali je za rol garnca-

rzow
,

jako mi postanowi

Pan.

11. A Jezus sta przed sta-

rost
;

i pyta go starosta, mó-

wic : Tye jest on król y-
dowski? A Jezusmurzek: Ty
powiadasz.

12. A gdy na skaryli prze-

dniejsi kapani i starsi, nic nie

odpowiedzia.

13. Tedymu rzek Piat : Nie

syszysze, jako wiele przeciw-

ko tobie wiadcz?
14. Leczmu nie odpowiedzia

i na jedno sowo, tak, i si

starosta bardzo dziwowa.
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15. Ale na wito zwyk by
starosta wypuszcza "ludowi
jednego winia, któregoby
chcieli.

16. I mieli natenczas winia
znacznego, którego zwano Ba-
labbasz.

17. A gdy si zebrali, rzek
do nich Piat : Którego chce-
cie, abym wam wypuci? Ba-
rabbasza, czyli Jezusa, które-
go zowi Chrystusem?
18. Bo wiedzia, i go z niena-

wici wydali.

19. A gdy on siedzia na s-
dowej stolicy, posaa do niego
ona jego, mówic: Nie miej
adnej sprawy z tym spra-
wiedliwym

;
bom wiele ucier-

piaa dzi we nie dla niego.

20. Ale przedniej si kapani i

starsi namówili lud, aby pro-
sili o Barabbasza, a Jezusa aby
stracili.

21. A odpowiadajc staro-

sta, rzek im : Którego chcecie
abym wam z tych dwóch wy-

E
uci? a oni odpowiedzieli:

arabbasza.

22. Bzek im Piat : Có tedy
uczyni z Jezusem

,
którego zo-

wi Chrystusem? Kzekli mu
wszyscy: Niech bdzie ukrzy-
owany.
23.A starosta rzek: Cówdy

zego uczyni? Ale oni tern

bardzij woali, mówic : Niech
bdzie ukrzyowany

!

24. A widzc Piat, i to nic
nie pomagao, ale owszem si
wikszy rozruch wszczyna,

wziwszy wod, umy rce
przed ludem, mówic : Nie je-

stem ja winien krwi tego spra-
wiedliwego; wy ujrzycie.

25. A odpowiadajc wszystek
lud, rzek : Krew jego na nas
i na dziatki nasze.

26. Tedy im wypuci Barab-
basza; ale Jezusa ubiczowaw-
szy, wyda go, aby by ukrzy-
owany.

27. Tedy onierze starocini
przywiódszy Jezusa na ratusz,

zebrali do niego wszystk
rot;
28. A zewlekszy go, przy-

odziali go paszczem szarato-
wym;
29. I uplótszy koron z cier-

nia, woyli na gow jego, i

dali trzcinwprawrk jego,
a upadajc przed nim na ko-
lana, namiewali si z niego,

mówic : Bd pozdrowiony,
królu ydowski!
30. A plujc na, wzili on <

trzcin, i bili go w gow
j
ego.

31. A gdy si z niego na-
miali

,
zewlekli go z onego

,

paszcza, i oblekli go w sza-

t jego, i wiedli go
,
aby by

'

ukrzyowany.

32. A wychodzc znaleli
czowieka Cyrenejczyka, imie-
niem Szymona; tego przymu-
sili, aby niós krzy jego.

33. A przyszedszy na miej- i

sce rzeczone Golgata, które
.

zowi miejscem trupich gów,
;

34. Pali mu pi ocet z óci
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imiszany
;
a skosztowawszy,

lie chcia pi.

35. A ukrzyowawszy go,

rozdzielili szaty jego, i miotali

os, aby si wypenio, co po-

siedziano przez proroka : Roz-

Izielili sobie szaty moje, a o

odzienie moje los miotali.

36. A siedzc, strzegli go tam.

37. I przybili nad gow je-

*o win jego napisan: Ten

jest Jezus, król ydowski.

38. Byli te ukrzyowani z

nim dwaj zbójcy, jeden po pra-

wicy a drugi po lewicy.

39. A ci, którzy mimo cho-

dzili, blunili go, chwiejc go-
wami swojemi,

40. I mówic: Ty, co roz-

walasz koció, a w trzech

dniach budujesz go, ratuj sa-

mego siebie
;
jeli jest Syn Bo-

y, zstp z krzya.
41. Take i przedniej si ka-

pani z nauczonymi w Pimie,

i z starszymi, namiewajc si,

mówili

:

42. Inszych ratowa, a same-

go siebie ratowa nie moe;
jeli jest król Izraelski, niech

teraz zstpi z krzya, a uwie-

rzymy mu.
43. Dufa w Bogu, nieche go

teraz wybawi, jeli si w nim
kocha

;
bo powiedzia : Jestem

Synem Boym.
44. Take te i zbójcy, którzy

byli z nim ukrzyowani, ur-
gali mu.
45. A od szóstej godziny staa

si ciemno po wszystkiej

ziemi a do dziewitej go-

dziny.

46. A okoo dziewitej go-

dziny zawoa Jezus gosem
wielkim, mówic: Eli, Eli, La-

ma Sabachtani ! to jest, Boe
mój ! Boe mój ! czemu mi
opuci?
47. Tedy niektórzy z tych,

co tam stali, usyszawszy to,

mówili : Elijasza ten woa.

48. A zarazem bieawszy je-

den z nich, wzi gbk, i na-

peni j octem a woywszy
na trzcin, da mu pi.

49. A drudzy mówili : Zanie-

chaj
;
patrzajmy, jeli przyj-

dzie Elijasz, aby go wybawi.

50. Ale Jezus zawoawszy po-

wtóre gosem wielkim, odda
ducha.

51. A oto zasona kociel-

na rozerwaa si na dwoje od

wierzchu a do dou, i trzsa
si ziemia, a skay si roz-

paday.

52. I groby si otwieray, a

wiele cia witych, którzy

byli zasnli, powstao:

53. A wyszedszy z grobów
po zmartwychwstaniu jego,

weszli do miasta witego, i

pokazali si wielom.

54. Tedy setnik i ci, co z nim
Jezusa strzegli, widzc trzsie-

nie ziemi, i to, co si dziao,

zlkli si bardzo, mówic:
Prawdziwie ten by Synem
Boym.
55. Abyo tam wiele niewiast
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z daleka si przypatrujcych,
którebyy przyszyza Jezusem
od Galilei, posugujc mu;
56. Midzy któremi bya

Maryja Magdalena, i Maryja,
matka Jakóbowa i Jozesowa, i

matka synów Zebedeuszo-
wych.

57. A gdy by wieczór, przy-
szed czowiek bogaty z Ary-
matyi, imieniem Józef, który
te by uczniem Jezusowym.

58. Ten przyszedszy do Pi-
ata, prosi o ciao Jezusowe.
Tedy Piat rozkaza, aby mu
byo ono ciao oddane

;

59. A Józef wziwszy ono
ciao, uwin je w czyste prze-

cierado
;

60. 1pooyje w nowym gro-
bie swoim, który by w opoce
wykowa

;
a przywaliwszy

do drzwi grobowych kamie
wielki, odszed.

61. A bya tam Maryja Mag-
dalena, i druga Maryja, któ-
re siedziay przeciwko grobo-
wi.

62. A drugiego dnia, który
by pierwszy po przygotowa-
niu, zgromadzili si przedniej-

si kapani i Faryzeuszowie
do Piata,

63. Mówic : Panie ! wspo-
mnielimy, i on zwodziciel

owiedzia, gdy jeszcze yw
y : Po trzech dniach zmar-

twychwstan.

64. Rozka tedy obwarowa
grób a do dnia trzeciego, by

sn- przyszedszy uczniowie
jego w nocy, nie ukradli go, i

nie powiedzieli ludowi, i po-
wsta od umarych; i bdzie
poledni bd gorszy ni pier-

wszy.

65. Rzek im Piat: Macie
stra, idcie, obwarujcie, ja-

ko umiecie.

66. A oni poszedszy, osa-

dzili grób stra, zapieczto-
wawszy kamie.

RODZIA XXVm.

A gdy si koczy sabat, i

ju witao na pierwszy dzie
onego tygodnia, przysza Ma-
ryja Magdalena i druga Ma-
ryja, aby grób oglday.
2. A oto stao si wielkie

trzsienie ziemi
;
albowiem A-

nio Paski zstpiwszy z nie-

,

ba, przystpi i odwali ka-

mie ode drzwi, i usiad na <

nim.

3. A byo wejrzenie jego ja-

ko byskawica, a szata jego
biaa jako nieg.

4. A ci, którzy strzegli gro-
'

bu, dreli, bojc si go, i stali

si jako umarli.

5. Ale Anio odpowiadajc,
rzek do niewiast : Nie bójcie

si wy; bo wiem, i Jezusa *

ukrzyowanego szukacie.

6. Niemaszci go tu; albo- f

wiem powsta, jako powie- i

dzia; chodcie,ogldajcie miej- /

sce, gdzie lea Pan,
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7. A prdko idc, powiedzcie

uczniom jego, e zmartwych-

wsta
;
a oto uprzedza was do

Galilei, tam go ujrzycie; otom

wam powiedzia.

8. Tedy wyszedszy prdko
od grobu z bojani i z rado-

ci wielk
,
bieay

,
aby to

opowiedziay uczniom jego.

9. A gdy szy, aby to opo-

wiedziay uczniom jego, oto

Jezus spotka si z niemi, mó-

wic : Bdcie pozdrowione. A
one przystpiwszy, uchwyciy

si nóg jego i pokoniy mu
si.

10. Tedy im rzek Jezus: Nie

bójcie si
;
idcie, opowiedzcie

braciom moim, aby poszli do

Galilei, a tam mi ujrz.

11. A gdy one poszy, oto nie-

którzy z stray przyszedszy

do miasta, oznajmili przedniej-

szym kapanom wszystko, co

si stao.

12. Którzy zgromadziwszy

si z starszymi, i naradziwszy

si, dali niemao pienidzy o-
nierzom,

13. Mówic: Powiadajcie, i
uczniowie jego w nocy przy-

szedszy, ukradli go, gdymy
spali.

14. A jeliby si to do sta-

rosty donioso, my go namó-

wimy a was bezpiecznymi u-

czynimy.

15. A oni wziwszy pienidze,

uczynili, jako ich nauczono. I

rozniosa si ta powie mi-
dzy ydy a do dnia dzisiej-

szego.

16. Lecz jedenacie uczniów

poszli do Galilei na gór, gdzie

im by naznaczy Jezus.

17. Ale ujrzawszy go, po-

konili mu si
;
lecz niektórzy

wtpili.

18. Ale Jezus przystpiwszy,

mówi do nich, a rzek : Bana
mi jest wszelka moc na niebie

i na ziemi.

19. Idc tedy, nauczajcie

wszystkie narody, chrzczc je

w imi Ojca, i Syna, i Bucha
witego

;

20. Uczc je przestrzega

wszystkiego, com wam przy-

kaza. A oto Jam jest z wami
po wszystkie dni, a do sko-
czenia wiata. Amen.
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Ewangielija wedug . Marka.

rozdzia i.

Ten jest pocztek Ewangielii
Jezusa Chrystusa, Syna Bo-
ego.
2. Jako napisano w proro-

kach: Oto Ja posyam Anioa
mego przed obliczem twojem,
który zgotuje drog twoj
przed tob.
3. Gos woajcego na pusz-

czy: Gotujcie drog Pask,
proste czycie cieszki jego.
4. Jan chrzci na puszczy, i

kaza chrzest pokuty na od-
puszczenie grzechów.
5. I wychodzia do niego

wszystka kraina Judzka, i

Jeruzalemczycy
,

a wszyscy
byli od niego chrzczeni w
rzece Jordanie, wyznawajc
grzechy swoje.

6. Ale Jan przyodziany by
sierci wielbdow, a pas
skórzany by okoo biódr je-
go, a jada szaracz i miód
leny.

7. I kaza, mówic: Idzie zamn moniejszy nieli ja, któ-
remum nie jest godzien, schy-
liwszy si, rozwiza rzemyka
u obuwia jego.

8. Jamci was chrzci wod;

ale on was bdzie chrzci Du-
chem witym.
9. I stao si w one dni, e

przyszed Jezus z Nazaretu
Galilejskiego, a ochrzczony
jest od Jana w Jordanie.

10. A zarazem wystpiwszy
z wody, ujrza rozstpujce
si niebiosa, i Ducha jako
gobic na zstpujcego.
11. I sta si gos z nieba:
Ty jest on Syn mój miy, w
którym mi si upodobao.
12. A zaraz Duch wypdzi

go na puszcz.

13. I by tam na puszczy
rzez czterdzieci dni, bdc ;

uszony od szatana, a by z •

zwierzty, a Anioowie suyli
mu.
14. Lecz potem, gdy Jan by

podany do wizienia, przy- .

szed Jezus do Galilei, kac
Ewangielij królestwa Bo-
ego,

15. A mówic : Wypeni si
czas, i przybliyo si kró-
lestwo Boe: Pokutujcie, a
wierzcie Ewangielii.

|

16. A przechodzc si nad
morzem Galilejskiem, ujrza i

Szymona i Andrzeja, brata
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jego, zapuszczajcych sie w
morze ;

bo byli rybitwi.

17.1 rzek im Jezus: Pójdcie

za mn, a uczyni was rybi-

twami ludzi.

18. A oni zarazem opuciw-

szy sieci swoje, poszli za nim.

19. A stamtd troszeczk

odszedszy, ujrza Jakóba,

syna Zebedeuszowego, i Jana,

brata jego, a oni w odzi po-

prawiali sieci.

20. I zaraz ich powoa; a

oni zostawiwszy ojca swego
[Zebedeusza w odzi z czela-

Idzi, poszli za nim.

21. Potem weszli do Kaper-
naum

;
a zaraz w sabat wszed-

szy Jezus do bónicy, nau-
!cza.

22. I zdumiewali si nad
nauk jego; albowiem on ich

uczy jako majcy moc, a nie

jako nauczeni w Pimie.

23. A by w bónicy ich czo-

wiek majcy ducha nieczyste-

go, który zawoa,
24. Mówic : Ach ! có my z

tob mamy
,

Jezusie Naza-

reski ? Przyszede, aby nas

wytraci. Znam ci, któ jest,

e on wity Boy.
. 25. I zgromi go Jezus, mó-
wic: Umilknij a wynijd z

niego.

26. Tedy rozdarszy go duch
nieczysty i zawoawszy gosem
wielkim, wyszed z niego.

27. I wylkli si wszyscy,

tak i si pytali midzy sob,
mówic: Có to jest? có to

63
za nowa nauka, i moc i du-

chom nieczystym rozkazuje, i

s mu posuszni?

28. I rozesza si powie o

nim prdko po wszystkiej

krainie, lecej okoo Galilei.

29. A wyszedszy zaraz z bó-

nicy, przyszli do domu Szy-

monowego i Andrzejowego z

Jakóbem i z Janem.

30. A wiekra Szymonowa
leaa, majc gorczk, o któ-

rej mu wnet powiedzieli.

31. Tedy przystpiwszy pod-

niós j ujwszy j za rk
jej; a zaraz j gorczka opu-

cia, i posugowaa im.

32. A gdy by wieczór i so-
ce zachodzio, przynosili do

niego wszystkie, którzy si le
mieli, i optane;
33. A wszystko miasto zgro-

madzio si do drzwi.

34. I uzdrowi wiele tych, co

si le mieli na rozliczne cho-

roby, i wygna wiele dyjabów,
a nie dopuci mówi dyja-

bom
;
bo go znali.

35. A bardzo rano przede

dniem wstawszy, wyszed i

odszed na puste miejsce, a

tam si modli.
36. I poszli za nim Szymon

i ci, którzy z nim byli

;

37. A znalazszy go, rzekli

mu : Wszyscy ci szukaj.

38. Tedy im on rzek : Idmy
do przylegych miasteczek

,
a-

bym i tam kaza
;
bom na to

przyszed.

39. I kaza w bónicach ich
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po wszystkij Galilei, i wyga-
nia dyjaby.
40. Tedy przyszed do niego

trdowaty, proszc go i upa-
dajc przed nim na kolana, i

mówic mu : Jeli chcesz, mo-
esz mi oczyci.
41. A tak Jezus ualiwszy

si, wycign rk, a dotkn
si go i rzek mu: Chc, bd
oczyszczony! * .

42. A gdy to Pan rzek, zara-
zem odszed trd od niego, i

by oczyszczony.

43. A srodze mu przygro-
ziwszy Jezus, zaraz go odpra-
wi; r

44. I rzek mu : Patrz, aby
nikomu nie powiada; ale id
a uka si kapanowi, i ofiaruj
za oczyszczenie twoje to, co
rozkaza Mojesz, na wiade-
ctwo przeciwko nim.

45. Ale on odszedszy, pocz
wiele opowiada i rozsawia
t rzecz, tak i ju nie móg
Jezus jawnie wnij do miasta,
ale by na ustroniu na miej-
scach pustych. I schodzili si
do niego zewszd.

ROZDZIA n.

A zasi przyszed po kilku
dniach do Kapernaum, i usy-
szano, e jest w domu.
2. A wnet zeszo si ich tak

wiele,e si zmieci nie mogli
ani przede drzwiami

;
i opowia-

da im sowo Boe.
3. Tedy przyszli do niego

‘S 1. 2.

nioscy powietrzem ruszone-
go, którego czterej nieli.
4- A gdy do niego przystpi
me mogli dla ciby, odarli
dach, gdzie by; Jezus, a prze-
amawszy go

, spucili po po-
wrozach nadó oe, na którem
lea powietrzem ruszony.
5. A widzc Jezus wiar ich,

rzek powietrzem ruszonemu:
Synu! odpuszczone s tobie
grzechy twoje.

6. A byli tam niektórzy z
nauczonych w Pimie, siedzc
i mylc w sercach swoich

:

J. Czemu ten takie mówi
blunierstwa? któ moe grze-
chy odpuszcza . tylko sam
Bóg?
8. A zaraz poznawszy Jezus

duchem swym, i tak w sobie
myleli, rzek im : Czemu tak
mylicie w sercach waszych?!
9. Có atwiejszego jest, rzec

powietrzem ruszonemu : Od-
puszczone s tobie grzechy,
czyli rzec: Wstaiwemij oe
twoje a chod?
10. Ale ebycie wiedzieli, i

Syn czowieczyma moc na zie-

mi grzechy odpuszcza, rzek
powietrzem ruszonemu

:

11. Tobie mówi: Wsta, a
wemij oe twoje, a id do do-
mu twego.

12. A on zarazem wsta, i

wziwszy oe swoje, wyszed
przed wszystkimi, tak i si
wszyscy zdumiewali i chwalili
Boga, mówic : Nigdymy nic
takiego nie widzieli.
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13. 1wyszed zasi nad morze,

a wszystek lud przychodzi do

niego, i naucza je.

14. A idc mimo ca, ujrza

Lewiego, syna Alfeuszowego,

siedzcego na cle, i rzek mu

:

Pójd za mn ! a on wstawszy

szed za nim.

15. 1 stao si, gdy Jezus sie-

dzia za stoem w domu jego,

e wiele celników i grzeszników

wespó siedziao z Jeziisem i z

uczniami jego; ho ich wiele

byo, i chodzili za nim.

16. A nauczeni w Pimie i

Faryzeuszowie widzc go, e
jad z celnikami i z grzeszni-

kami, mówili do nczniówjego

:

Có jest, i z celnikami i z

grzesznikami je i pije?

17. A usyszawszy to Jezus,

rzek im: Kie potrzebuj zdro-

wi lekarza, ale ci, co si le

maj; nie przyszedem, wzy-

wa sprawiedliwych, ale grze-

sznych do pokuty,

18. A uczniowie Janowi i

Faryzejscy pocili
,

a przy-

szedszy mówili do niego : Cze-

mu uczniowie Janowi i Fary-

zejscy poszcz, a twoi ucznio-

wie nie poszcz?
19. I rzek im Jezus: Izali

mog synowie onicy mae-
skiej poci, póki z nimi jest

oblubieniec ? Póki z sob oblu-

bieca maj, nie mog poci.

20. Ale przyjd dni, gdy od

nich odjty bdzie oblubie-

niec, a tedy bd poci w
one dni.

21. A aden nie wprawuje

aty sukna nowego w szat

wiotch, inaczej ona jego ata v

nowa ujmuje nieco od wiotchej

szaty, i stawa si gorsze rozdar-

cie.

22. I aden nie leje wina

modego w stare statki; bo

inaczej wino mode rozsadza

statki, i wycieka wino, a statki

si psuj
;
ale wino nowe ma

by wlewane w statki nowe.

23. I stao si, e szed Jezus

w sabat przez zboa, i poczli

uczniowiejego idcrwa kosy.

24. Ale Faryzeuszowie mó-

wili do niego: Oto czemu ci

czyni w sabat, czego si nie

godzi czyni?
25. A on im rzek : Kigdycie

nie czytali, co uczyni Dawid,

gdy niedostatek cierpia, a

akn, sam i ci, którzy z nim

byli ?

'26. Jako wszed do domu
Boego za Abijatara, kapana
najwyszego

,
i jad chleby

okadne, (których si nie go-

zio je, tylko kapanom) a

da i tym, którzy z nim byli.

27. Dotego rzek im : Sabat

dla czowieka uczyniony, a nie

czowiek dla sabatu.

28. Dlatego Syn czowieczy

jest Panem i sabatu.

ROZDZIA III.

I wszed zasi do bónicy, a

by tam czowiek, który mia
rk usch.
2. I podstrzegali go, jeliby

p.
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go w sabat uzdrowi, aby go
oskaryli.

3. I rzek onemu czowieko-
wi, który mia rk usch:
Wystp w porodek.
4. I rzek do nich: Godzili

si w sabat dóbrze czyni,
czyli le czyni? czowieka
zachowa; czyli zabi? a oni
milczeli.

5. Tedy spojrzawszy po nich
z gniewem, i zasmuciwszy si
nad zatwardzeniem serca ich,

rzek onemu czowiekowi .-Wy-
cignij rk twoj! i wyci-
gn; i przywrócona jest rka
jego do zdrowia jako i druga.

6. Tedy wyszedszy Fary-
zeuszowie, uczynili wnet rad
z Herodyjany przeciwko nie-
mu, jakoby go stracili.

7 . Ale Jezus z uczniami swy-
mi ustpi nad morze, a wiel-
kie mnóstwo szo za nim z
Galilei i z ziemi Judzkiej,

.
8. 1 z Jeruzalemu, i z Idumei,

i z Za-Jordania, i z tych, któ-
rzy mieszkali okoo Tyru i

Sydonu, wielkie mnóstwo, sy-
szc, jak wielkie rzeczy czy-
ni, przyszli do niego.

9. 1 rozkaza uczniom swoim,
aby ódk mieli zawsze po-
gotowiu, dla ludu, aby go nie
cisnli.

10. Albowiem ich wiele u-
zdrawia, tak i na padali

,
a-

by si go dotykali, którzykol-
wiek choroby mieli.

11. A duchowie nieczyci,
gdy go ujrzeli, upadali przed

nim i woali, mówic: Ty
jest Syn Boy

!

12. Ale ich on srodze gromi,
eby go nie objawiali.

13. I wstpi na gór, a
wezwa do siebie tych, których
sam chcia, i przyszli do niego.

14. I postanowi ich dwana-
cie, aby z nim byli, a iby je
wysa kaza Ewangielij:
15. I eby mieli moc uzdra-
wia choroby i wygania dy-
jaby:
16. Szymona, któremu imi
da Piotr

;

17. 1 Jakóba, syna Zebedeu-
szowego, i Jana, brata Jakó-
bowego

,
(którym da imi

Boanerges, to jest
, synowie

gromu
;)

18. I Andrzeja, i Filipa, i

Bartomieja, i Mateusza, i To-
masza, i Jakóba, syna Alfeu-
szowego, i Tadeusza, i Szymo- I

na Chananejczyka;
19. I Judasza Iszkaryjota,

który go te wyda.
20. I przyszli do domu. I

zgromadzi si znowu lud, tak,
i nie mogli ani chleba je.
21. A gdy o tern usyszeli

jego powinni, przyszli, aby go
j

pojmali
;
bo mówili, e odszed

j

od rozumu.
22. A nauczeni w Pimie,

którzy byli przyszli z Jeruza-
lemu, mówili: I ma Beelze-
buba, a i przez ksicia dy-
jabelskiego wygania dyjaby. I

23. I wezwawszy ich, mówi
do nich w podobietswach : Ja-
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komoe szatan szatana wyga-

nia?
24. A jelie królestwo samo

w sobie bdzie rozdzielone, nie

moe si osta ono królestwo.

' 25. I dom, jeliby sam prze-

ciwko sobie by rozdzielony,

nie bdzie si móg osta on

dom.
26. Takci, jeli szatan powsta

1 sam przeciwko sobie i jest roz-

dzielony, nie moe si osta,

ale koniec bierze.

27. Nikt nie moe sprztu

mocarzowego, wszedszy do

domu jego, rozcbwyci, jeliby

pierwej mocarza onego nie

zwiza; a potem dom jego

splundruje.

l 28. Zaprawd powiadam
wam, e wszystkie grzechy sy-

nom ludzkimbd odpuszczo-

ne, i blunierstwa, któremiby-

kolwiek blunili

;

29. Ale kto bluni przeciwko

Duchowi witemu, niema od-

puszczeniana wieki, ale winien

i

jest sdu wiecznego.
I 30. Bo mówili: Ma ducha
1 nieczystego.

I 31. Przyszli tedy bracia i

matka jego, a stojc przed do-

mem, posali do niego, i kazali

go zawoa.
32. A lud siedzia okoo nie-

go, i rzekli mu: Oto matka
twoja i bracia twoi szukaj ci
przed domem.
33. Ale im on odpowiedzia,

! mówic: Któjest matka moja,

I i bracia moi?

34. A spojrzawszy w okoo
0 tych, którzy koo niego sie-

zieli, rzek : Oto matka moja,

i bracia moi

!

35. Albowiem ktobykolwiek

czyni wol Bo, ten jest brat

mój, i siostra moja, i matka

moja.

ROZDZIA IV.

I pocz zasi uczy przy mo-

rzu
;
i zgromadzi si do niego

lud wielki, tak i wstpiwszy

w ód, siedzia na morzu, a

wszystek lud by przy morzu

na ziemi.

2. I naucza ich wiele rzeczy

w podobiestwach, a mówi do

nich w nauce swojej : Suchaj-

cie !

3. Oto wyszed rozsiewca, aby

rozsiewa.

4. I stao si, gdy rozsiewa,

e jedno pado podle drogi, a

ptaki niebieskie przyleciay i

pozobay je.

5. Drugie zasipado na miej-

sca opoczyste, gdzie nie miao
wiele ziemi; i prdko weszo,

przeto i nie miao gbokoci
ziemi

;

6. A gdy soce weszo, wy-

gorzao, ai korzenia nie miao,

uscho.

7. A drugie pado midzy
ciernie : i wzrosy ciernie i za-

dusiy je, i niewydao poytku.
8. Drugie zasi pado na zie-

mi dobr, i wydao poytek
bujno wschodzcy i rosncy;

1 przynioso jedno trzydziesi-
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tny, a drugie szedziesitny,
a drugie setny.

9. I mówi im : Kto ma uszy
ku suchaniu, niechaj sucha.
10. A gdy sam tylko by,

pytali go ci, co przy nim byli
ze dwunastoma, o to podobie-
stwo.

11. A on im odpowiedzia:
Vv am dano wiedzie tajemnic
królestwa Boego; ale tym,
którzys obcymi, wszystko si
podawa w podobiestwach;.
12. Aby patrzc patrzeli, ale

nie widzieli, i syszc syszeli,
ale nie zrozumieli, by si sn
nie nawrócili, a byyby im
grzechy odpuszczone.

13. Zatem rzek do nich: Nie-
rozumiecie

.

tego podobie-
stwa? A jako zrozumiecie
Wszystkie inne podobiestwa?
14. Rozsiewca on rozsiewa

sowo.

15. A którzy podle drogi, ci
s, którym si rozsiewa sowo

;

ale gdy usyszeli, zaraz przy-
chodzi szatan, a wybiera sowo
wsiane w serca ich.

16. Take i ci, którzy na opo-
czystych miejscach posiani s,
ci s, którzy, gdy usyszeli so-
wo, zaraz je z radoci przyj-
muj;
17. Wszake nie maj korze-

niaw sobie, ales doczesnymi

;

potem, gdy przychodzi ucisk
albo przeladowanie dla sowa,
wnet si gorsz;
18. A którzy midzy cier-

TJS 4.

niem s posiani, ci s, którzy
suchaj sowa

;

19. Ale pieczoowanie wiata
tego i omamienie bogactw, i

podliwoci innych rzeczy,
wszedszy zaduszaj sowo, i

staje si bez poytku.
20. A którzy na dobr zie-
mi przyjli nasienie, ci s, co
suchaj sowa, i przyjmuj je,,

przynosz poytek, jedno trzy-
dziesitny, a drugie szedzie-
sitny, a drugie setny.
21. Kadto mówi im: Izali

przynosz wiec, aby wsta-
wion bya pod korzec albo
pod oe? izali nie dlatego,
aby j na wiecznik wstawio-
no?
22. Bo nic niemasz tajemne-

go, coby nie miao by obja-
wiono

;
ani si stao co skry-

tego, aby na jaw nie wyszo.
23. Jeli kto ma uszy ku su-

chaniu, niechaj sucha

!

24.1rzek do nich : Patrzcie, i

czego suchacie; jak miar
;

mierzycie, tak wam bdzie
odmierzono, a bdzie wam
przydano, którzy suchacie. !

25. Albowiem kto ma, bdzie
mu dano; a kto niema, i to,

f
co ma, bdzie od niego odjto.’

26. I mówi: Takie jest kró-
\

lestwo Boe, jako gdyby czo-
wiek wrzuci nasienie w zie-

mi;
27. A spaby i wstawaby we J

dnie i w nocy, a nasienieby
]weszo i uroso, gdy on nie
j

wie. <
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28. Bo ziemia sama z siebie

poytek wydawa, naprzód tra-

w, potem kos
,
a potem zu-

pene zboe w kosie.

29. A skoro si okae uro-

dzaj, wnet gospodarz zapusz-

cza sierp
;
bo niwo przyszo.

30. Nad to rzek: Do czego

przypodobamy królestwo Bo-
e, albo którem je podobie-
stwem wyrazimy?

31. Jestjako ziarno gorczycz-

ne; które, gdy wsiane bywa
w ziemi, najmniejsze jest ze

wszystkich nasion,- które s
na ziemi.

32. Ale gdy bywa wsiane,

wzrasta, i bywa najwiksze
nad wszystkie jarzyny, i roz-

puszcza gazie wielkie, tak,

i pod cieniem jego mog so-

bie czyni gniazda ptaki nie-

bieskie.

33. I przez wiele takich po-

dobiestw mówi do nich so-
wo, tak jako sucha mogli.

34. A bez podobiestwa nie

mówi do nich; wszake ucz-

niom swym wszystko z o-

sobna wykada.
35. I rzek do nich w tene

dzie, gdy ju hy wieczór:

Przeprawmy si nadrug stro-

n.
36. A rozpuciwszy lud, wzi-

li go z sob, tak jako by w
odzi; ale i inne ódki byy
przy nim.

' 37. Tedy powstaa wielka
nawano wiatru, a way biy

na ód, tak, e si ju nape-
niaa.

38. A on na zadzie odzi spa
na wezgówku

;
i obudzili go

i mówili mu : Nauczycielu ! nie

dbasz, e giniemy?
39. A tak ocknwszy si,

zgromi wiatr, i rzek morzu

:

Umilknij a umierz si. I prze-

sta wiatr, a stao si wielkie

uciszenie.

40. Zatem rzek im : Przecz-

ecie takbojaliwi? Jako nie

macie wiary?
41.1 bali si bojani wielk,

i mówili jedni do drugich:

Któ wdy ten jest, e mu i

wiatr i morze s posuszne ?

RODZIA V.

Tedy si przeprawili za morze
do krainy Gadareczyków.
2. A gdy on wyszed z odzi,

zaraz mu zabiea z. grobów
czowiek majcy ducha nie-

czystego
;

3. Który mia mieszkanie w
grobach, a nie móg go nikt i

acuchami zwiza,
4. Przeto e on czsto bdc

,

ptami iacuchami zwizany,
acuchy porwa, i pta po-
kruszy; a nie móg go nikt

ukróci.

5. A zawsze we dnie i w no-

cy na górach iw grobach by,
woajc i kamieniem si tu-
kc.
6. Ujrzawszy tedy Jezusa z

daleka, biea i pokoni mu
si;
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7 . A woajc gosem wielkim,
rzek : Có mam z tob Jezu-
sie, Synu oga najwyszego?
Poprzysigam ci przez Boga,
aby mi nie trapi.

8. (Albowiem mu mówi

:

Wynijd, duchu nieczysty ! z

tego czowieka.)
9. Tedy go pyta : Co masz

za imi ? A on odpowiadajc,
rzek: Imi moje jest wojsko:
albowiem nas jest wiele.

#

10. I prosi go bardzo, aby
ich nie wygania z onej krainy.
11. A bya tam przy górach

wielka trzoda wini, która si
pasa.

12. I prosili go oni wszyscy
dyjabli, mówic: Pu nas w
te winie, abymyw nie weszli.

13.

1

pozwoli im zaraz Jezus.
A wyszedszy oni duchowie
nieczyci, weszli w one winie

;

i porwaa si ona trzoda z przy-
kra w morze (a byo ich okoo
dwóch tysicy,) i potony w
morzu.

14. A oni,którzy winie pali,
uciekli, i oznajmili to w mie-
cie i we wsiach

;
i wyszli, aby

ogldali to, co si stao.

15. I przyszli do Jezusa, i

ujrzeli onego, który by op-
tany, i siedzia obleczony, b-
dc przy dobrem baczeniu;
onego, mówi, w którym byo
wojsko dyjabów

;
i bali si.

16. A ci, którzy to widzieli,

opowiedzieli im, co si dziao
z onym optanym, i o wi-
niach.

17. Tedy go poczli prosi,
aby odszed z granic ich.

18. A gdy wstpi w ód,
prosi go on, co by optanym,
aby by przy nim.
19. Lecz mu Jezus nie dopu-

ci, ale mu rzek : Id do do-
mu swego, do swoich, a oznaj-

mij im, jako wielkie rzeczy
Pan uczyni, a jako si nad to-

b zmiowa.
20. Tedy odszed, i pocz
upowiada w dziesiciu mia-
stach, jako mu wielkie rzeczy
uczyni Jezus

;
i dziwowali si

wszyscy.

21. A gdy si zasi Jezus
przeprawi w odzi na drug
stron

,
zebra si do niego

wielki lud
;
a on by nad mo-

rzem.

22. A oto przyszed jeden z

przeoonych bónicy
,

imie-

niem Jairus, a ujrzawszy go,

przypad do nóg jego,

23. I prosi go wielce, mó-
wic : Poniewa córeczka moja
kona, pójde, wó na ni r- ,

ce, aby bya uzdrowiona, i b- L
dzie ywa. I poszed z nim.

.

24. 1 szed za nim lud wielki,

i cisnli go.

25. Tedy niektóra niewiasta,
’

która cierpiaa pynienie krwi .

ode dwunastu lat.

26. 1 wiele ucierpiaa od wielu
;

lekarzy, i wynaoya wszyst-
|

ko, co miaa; a nic jej nie po-
\

mogo, owszem si iei tern wi- j

cej pogorszao:
27. Usyszawszy o Jezusie, j
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przysza z tyu midzy ludem,

i dotkna si szaty jego

;

28. Bo mówia : Jeli si tylko

dotkn szaty jego, bd uzdro-

wiona.

29. A zarazem wyscho ródo
krwi jej, i poczua na ciele, e
uzdrowiona bya od choroby

swojej.

30. A wnet poznawszy Jezus

sam w sobie
,
e z niego moc

wysza, obróci si do ludu i

rzek: Kto si dotkn szat

moich ?

31. I rzekli mu uczniowie je-

go: Widzisz, e ci ten lud

cinie, a mówisz : Kto si mnie
dotkn?
32. I spojrza w koo, aby

ujrza t, która to uczynia.

33. Ale niewiasta ona z bo-

jani i ze dreniem, wiedzc,

co si przy niej stao, przy-

stpia i upada przed nim,

a powiedziaa mu wszystk
prawd.
34. Zatem jej on rzek : Cór-

ko ! wiara twoj^a ciebie uzdro-

wia, ide w pokoju
,
a bd

zdrowa od choroby twojej.

35. A gdy on jeszcze mówi,
przyszli sudzy od przeoone-
go bónicy, mówic: Córka
twoja umara, czemu jeszcze

trudzisz nauczyciela?

36. Ale Jezus skoro usysza
to, co oni mówili, rzek do
przeoonego bónicy : Nie bój

si, tylko wierz

!

37. I nie dopuci nikomu
i za sob, tylko Piotrowi, i

Jakóbowi, i Janowi, bratu Ja-

kóbowemu.
38. A przyszed do domu

przeoonego bónicy, i ujrza

tam zgiek, i paczceri bardzo

narzekajce.

39. Wszedszy tedy, rzek im

:

Przcz zgiek czynicie i pacze-

cie? nie umara dzieweczka,

ale pi.

40. I namiewali si z niego.

Ale on wygnawszy wszystkie,

wzi z sob ojca i matk dzie-

weczki, i te, którzy przy nim
byli, i wszed tam, gdzie dzie-

weczka leaa.
41 .A ujwszy zarkon dzie-

weczk, rzek do niej : Talita

kurni ! co si wykada : Dzie-

weczko (tobie mówi) wsta

!

42. A zaraz dzieweczka wsta-

a, i chodzia
;
albowiem bya

w dwunastym roku. I zdumieli

si zdumieniem wielkiem.

43. Tedy im przykaza wielce,

aby tego nikt nie wiedzia, i

rozkaza, aby jej dano je-.

ROZDZIA VI.

A wyszedszy stamtd przy-

szed do ojczyzny swojej
,

i

szli za nim uczniowie jego.

2. A gdy przyszed sabat,

pocz uczy w bónicy, a

wiele ich suchajc, zdumie-

wali si i mówili : Skde temu
to wszystko? a co to za m-
dro, która mu jest dana, e
si i takie mocy dziej przez

rce jego ?

3. Izali ten nie jest ciela,
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syn Maryi, i brat Jakóba, i

Jozesa, i Judasa', i Szymona?
Aza tu niemasz i sióstr jego

u nas ? I gorszyli si z niego.

4. Ale Jezus rzek do nich:

Nie jestci prorok beze czci,

chyba w ojczynie swojej
,
a

midzy pokrewnymi
,

i w do-

mu swoim.

5. I nie móg tam uczyni
adnego cudu

,
oprócz i nie-

które chore, wkadajc na nie

rce, uzdrowi.
6. A dziwowa si niedo-

wiarstwu ich, i obchodzi oko-

liczne miasteczka, nauczajc.

7. Tedy zwoawszy do siebie

onych dwunastu, pocz je po
dwóch rozsya, i da im moc
nad duchami nieczystymi.

8. I rozkaza im, aby nic nie

brali na drog, jedno tylko

lask : ani taistry, ani chleba,

ani w trzos pienidzy

;

9. Ale eby si obuli w trze-

wiki, a nie obtoczyli dwóch
sukien.

10. Zatem mówi do nich:

Gdziekolwiek wnijdziecie w
dom, tam zostacie, pókiby-
cie stamtd nie wyszli.

11. A którzyby was kolwiek
nie przyjli, ani was suchali,

wyszedszy stamtd, otrznij-
cie proch z nóg waszych na
wiadectwo im; zaprawd po-

wiadam wam : Lej bdzie
Sodomie i Gomorze w dzie
sdny, ni miastu onemu.
12. Tedy wyszedszy kazali,

aby ludzie pokutowali.

13. I -wyganiali wiele dyja-

bów, i wiele chorych olejkiem

mazali i uzdrawiali je.

14. A usysza o tern król He-
rod, (bo si imi jego stao roz-

sawione,) i rzek : Jan Chrzci-

ciel zmartwychwsta, dlatego

si cuda dziej przeze.

15. A drudzy mówili: Elijasz

to jest; drudzy za mówili:

Prorok to jest, albo jakojeden
z onych proroków.

16. Co usyszawszy Herod,
rzek : Ten jest Jan, któregom
ja ci, on zmartwychwsta.

17. Albowiem tene Herod
posawszy . pojma Jana, i

wsadzi go do wizienia dla

Herodyjady, ony Filipa, bra-

ta swego, i j by poj za

on.
18. Bojan mówi Herodowi:

Nie godzi si mie ony brata

twego.

19. A Herodyjas czyhaana,
i chciaa go zabi, ale nie mo-
ga;
20. Albowiem Herod oba-

wia si Jana, wiedzc, i by
mem sprawiedliwym i wi-
tym

;
i oglda si na, i su-

chajc go, wiele czyni i rad

go sucha.
21. A gdy przyszed dzie

sposobny, którego Herod, ob-

chodzc pamitk narodzenia

swego, wieczerz sprawi na
ksita swoje i na hetmany i

na przedniejsze z Galilei

;

22. A gdy wesza córka onej

Herodyjady i tacowaa, i
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podobaa si Herodowi i spó-

siedzcym, rzek król do dzie-

weczki: Pro mi o co chcesz,

a dam ci.

23. 1 przysig jej : O cokol-

wiekby mi- prosia
,
dam ci,

a do poowy królestwa mego.

24. Ona tedy wyszedszy,

rzeka matce swojej : O co mam
prosi? A ona rzeka: O go-
w Jana Chrzciciela.

25. A tak ona zaraz wszed-

szy prdko do króla, prosia

mówic : Chc, aby mi teraz

da na misie gow Jana

Chrzciciela.

26. I zasmuci si król bar-

dzo; wszake dla przysigi i

dla spósiedzcych nie chcia

jej odmówi.
27. A zarazem posawszy

król kata, rozkaza przynie
gow jego.

28. A on poszedszy ci go

w wizieniu, i przyniós gow
jego na misie, a da j dzie-

weczce, a dzieweczka daa j
matce swojej.

29. Co gdy usyszeli ucznio-

wie jego, przyszli i wzili ciao

jego, i pooyli je w grobie.

30. A Apostoowie zszedszy

si do Jezusa, opowiedzieli mu
wszystko, i co czynili, i czego

uczyli.

31. I rzek im: Pójdcie wy
sami osobno na miejsce puste,

* a odpocznijcie troch; bo ich

wiele byo, co przychodzili, i

odchodzili, tak i nie mieli

wolnego czasu, eby jedli.
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32. I odjechali w odzi na

miejsce puste osobno.

33. A widzc je lud, e od-

jedali, poznao go wiele ich,

i zbieeli si tam pieszo ze

wszystkich miast, i poprze-

dzili je, i zgromadzili si do

niego.

34. A wyszedszy Jezus uj-

rza wielki lud, i uali si ich,

i byli jako owce nie majce
pasterza, i pocz ich naucza
wiele rzeczy.

35. A gdy ju czas mija,

przystpiwszy do niego ucznio-

wie jego, rzekli : To miejsce

jest puste, a ju czas mija.

36. Rozpu je, aby poszed-

szy do okolicznych wsi i mia-

steczek, nakupili sobie Chle-

ba; bo nie maj, coby jedli.

37. A on odpowiadajc, rzek
im : Dajcie wy im je. I rzekli

mu : Szedszy kupimy za dwie-

cie groszy chleba, a damy im

je?
38. A on im rzek: Wiele

chleba macie? Idcie, a do-

wiedcie si. A oni dowiedziaw-

szy si
,

powiedzieli : Picioro,

i dwie ryby.

39. Tedy im kaza wszystkie

gromadami posadzi na zielo-

nej trawie.

40. I usiedli rzd podle rz-
du, tu po stu, tu za pidzie-

sit.

41. A wziwszy one pi
chlebów, i one dwie ryby,

wejrzawszy w niebo, bogosa-
wi. I poama one chleby i
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dawa uczniom swoim, aby
kadli przed nie; i one dwie
ryby rozdzieli midzy wszyst-

42 I jedli wszyscy, i nasy-
ceni byli.

J

43. I zebrali uomków, dwa-
nacie koszów penych, i z
onych ryb.

ui\
A byo t

5
rch

' kt6rzy jedli
Chleby, okoo piciu tysicy
mów. J

45. I wnet przymusi ucznie
swoje, aby wstpili w ód, i

uprzedzili go na drug stron
ku Betsaidzie, aby on roz-
puci lud.

46. A odprawiwszy je, od-
sz

.

ed gór
'
abF siS modli.

47. A gdy by wieczór, byaódw poród morza, a on sam
by na ziemi.

48. I widzia, e si spraco-
wali, wiosami robic; (bo
wiatr mieli przeciwny,) a tak
okoo czwartej stray nocnej
przyszed do niih, chodzc po
morzu, i chcia je wymin.
49. Ale oni ujrzawszy go

chodzcego po morzu, mnie-
mali, eby bya obuda, i

krzyknli

:

.

50
- (Bo go wszyscy widzieli,

1 wylkli si.) Ale zaraz prze-
mówi do nich, i rzek im:
Ufajcie, jam jest; nie bójcie
si !

J

^

51. I wstpi do nich wód
i uciszy si wiatr; a oni si
sami w sobie nader zdumie-
wali i dziwowali.
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52v Bo nie zrozumieli z stro-
ny chlebów, gdy serce ich
byo zdrtwiao.
53. A przeprawiwszy si

przyszli do ziemi Gienezaret i

przybili si do brzegu.
54. A gdy wyszli z odzi, za-

raz ci, co go poznali,
55 Obieawszy wszystk on

okoliczn krain, poczli no-
si na oach tych, którzy si
le mieli, gdziekolwiek usy-
szeli o nim, e tam jest.
56. A gdziekolwiek on wszed

do miasteczek, albo do miast
albo do wsi, kadli niemocne
po ulicach, i prosili go, aby
si tylko dotykali podoka
szaty jego; a ile si go ich
dotknli, byli uzdrowieni.

ROZDZIA m
Tedy si zgromadzili do niego
r aryzeuszowie, i niektórzy z \

nauczonych w Pimie, którzy 1

byli przyszli z Jeruzalemu
;

;

2. A ujrzawszy niektóre z <

uczniów jego, e pospolitemi i

rkoma, (to jest, nieumytemi)
!

jedli clileb, ganili to. 1

3. Albowiem Faryzeuszowie £

i wszyscy ydzi nie jedz, je-
zhby pilnierk ni e umyli, trzy- t

majc ustaw starszych.

.

d
:.

b z
.

rynku przyszedszy,
jeliby si nie umyli, nie je- |dz

;
i innych rzeczy wielejest,

które przyjli ku trzymaniu, i

jako umywanie kubków, ko-
j ;

newek, i miednic, i stoów.
I

i

5. Potem go pytali Faryzeu- I
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gzowie i nauczeni w Pimie:

Przecz uczniowie twoi me

chodz wedug podania star-

szych, ale nieumytemi rkoma

chleb jedz?

6. Tedy on odpowiadajc,

rzek im: Dobrze Izajasz o was

obudnikach prorokowa, ja-

ko napisano : Lud ten czci

mi wargami, ale serce ich

daleko jest odemnie.

7. Leczpróno mi czcz nau-

czajc nauk i ustaw ludzkich.

8 Albowiem wy opuciwszy

przykazania Boe, trzymacie

ustawy ludzkie, umywanie ko-

newek i kubków, i wiele in-

nych takich tym podobnych

rzeczy czynicie.

9. Mówi im te: Wy czycie

znosicie przykazanie Boe,aby-

|
gcie ustawy wasze zachowali.

10. Bo Mojesz rzek : Czcij

ojca twego i matk twoj; a

kto zorzeczy ojcu albo matce,

niech mierci umrze.

11. Ale wy mówicie : leliby

czowiekrzek ojcu albo matce.

Korban, (co jest dar,) który-

kolwiek bdzie odemnie, tobie

oyteczny bdzie, bez wmy
dzie

;

12. I nie dopucicie mu nic

wicej czyni ojcu swemu albo

matce swojej

,

18. Wniwecz obracajc sowo

Boe ustaw wasz, którcie

ustawili ;
i wiele innych rzeczy

tym podobnych czynicie.

14.
X

A zwoawszy wszystkie-

7. 75

go ludu, mówi im :
Suchajcie

mi wszyscy, a zrozumiejcie!

15. Kiemasz nic z rzeczy ze-

wntrznych, które wchodz w
czowieka, coby go mogo po-

kala
;
ale to, co pochodzi z

niego, to jest, co pokala czo-

wieka.

16. Jeli kto ma uszy ku su-

chaniu, niechaj sucha!

17. A gdy wszed w dom od

onego ludu, pytali go ucznio-

wie jego o to podobiestwo.

18. Tedy im rzek: Take i

wy bezrozumnijestecie ? Aza
nie rozumiecie, i wszystko,

co zewntrz wchodzi w czo-

wieka, nie moe go pokala?

19. Albowiem nie wchodzi w
serce jego, ale w brzuch, i do

wychodu wychodzi, czyszczc

wszystkie pokarmy.

20. I powiedzia, e co po-

chodzi z czowieka, to pokala

czowieka.

21. Bo z wntrznoci serca

ludzkiego pochodz ze myli,

cudzoóstwa ,

wszeteczestwa,

mobójstwa,
22. Kradziee ,

akomstwa,

zoci, zdrada, niewstyd, oko

ze, blunierstwo, pycha, gup-

stwo.

23 Wszystkie te ze rzeczy

pochodz z wntrznoci, i po-

kalaj czowieka.

24. A stamtd wstawszy, po-

szed na granice Tyru i Sydo-

nu, a wszedszy w dom
,
nie-

chia, aby kto wiedzia ;
lecz

si utai nie móg.
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25. Albowiem usyszawszy
0 mm niewiasta, której córe-
czka miaa ducha nieczystego
przysza i przypada do nóg
jego, 6

26 (A ta niewiasta bya
.recka, rodem z Syrofenicyi)
1 prosia go, aby dyjaba wy-
gna z córki jej.

J

27. Ale jej Jezus rzek : Niech
si pierwej dzieci nasyca

;
bo

nie jest dobra, bra chleb dzie-
ciom i miota szczenitom.
28 A ona odpowiedziaa i

rzeka mu: Tak jest, Panie!
Wszake i szczenita jadaj
pod stoem z odrobin dzie-
cinnych.

29. I rzek do niej: Dla tejm°wyjd, wyszed dyjabe z
córki twojej.

30. A gdy ona odesza doaomu swego, znalaza, i dy-
jabe wyszed, a córka leaa
na ou.

T^
1
.'i

A
?y?

5

S
d

,

szyza zgranie
rylskich i Sydoskich, przy-
szed nad morze Galilejskie
porodkiem granic dziesiciu!
miast.

’ *

32. I przywiedli mu guche
go i z cikoci mówicego

wSyf 8°’ ^ ^
33. A wziwszy go Pan od

Judu osobno, woypalceswo-
je w uszy jego, a plunwszy
dotkn si jzyka jego

;

84. A wejrzawszy w niebo,
westchn i rzek do niego:
Jjfata! to jest, otwórz si.

MARCUS 7. 8.

35.J wnet si otworzyyuszy
jego i rozwizaa si zwizka

brze

a
je&0 > * wymawia do-

36. Tedy im zakaza, aby te-
go nikomu nie powiadali.
37. Ale czem on im bardzie]

,

zakazywa, tern oni to bardziej
rozgaszali, i nader si bardzo
zdumiewali, mówic: Dobrze
wszystko uczyni; bo czyni, i
gmsi sysz i niemi mówi.

rozdzia vm.
A wone dni, gdy nader wiel-

.

1™ by, a nie mieli, coby
jedli, zwoawszy Jezus uczniów
swoich, rzek im

:

2. al mi tego ludu; bo iu
trzy dni trwaj przy mnie, ame maj, coby jedli

;

3. A jeli je rozpuszcz go-
dne do domów ich, pomdleja
na drodze

;albowiem niektórzy
z nich z daleka przyszli.
4. Tedy mu odpowiedzieli

uczniowie jego : Skde te kto
bdzie móg nasyci chlebem
tu na puszczy ?

A [ spyta ich : Wiele macie
chlebów ? A oni rzekli : Siedm.

- I lozkaza ludowi, eby u-
siad na ziemi; awziwszy one
siedm chlebów, podzikowaw-
szy ama, i dawa uczniom

?Ti
iD
?h

aby Przed lud kadli-
i kadli przed lud.
7. Mieli te troch rybek,

które pobogosawiwszy, ka-
za i one przed lud ka,
o. Jedli tedy i nasyceni s,
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i zebrali, co zbyo uomków,
siedm koszów.

9. A byo tych, co jedli, o-

koo czterech tysicy; i roz-

puci je.

10. A wnet wstpiwszy w
ód z uczniami swoimi, przy-

szed w strony Dalmanutskie.

[

11. I wyszli Faryzeuszowie,

ia poczli z nim spór wie,
szukajc od niego znamienia z

nieba a kuszc go.

12. Tedy westchnwszy ser-

decznie w duchu swym, rzek

:

Przecze ten rodzaj znamienia

szuka? Zaprawd powiadam
wam, e nie bdzie dane zna-

mi temu rodzajowi,

i
13. I opuciwszy ich, wstpi

iasi w ód, i przeprawi si
!na drug stron.

14. A zapomnieli byli ucz-

niowie wzi z sob chleba, i

nie mieli z sob nic wicej,

tylko jeden chleb w odzi.

15. Tedy im przykaza, mó-
wic: Baczcie, a strzecie si
kwasu Faryzeuszów i kwasu
Herodowego.
16. I rozmawiali midzy so-

b i rzekli : O tern sn mówi,

e nie mamy chleba.

17. Co poznawszy Jezus, rzek
im: O czeme rozmawiacie, i
nie macie chleba? Jeszcze nie

baczycie i nie zrozumiewacie ?

Jeszcze macie serce swoje

zdrtwiae?
18. Oczy majc nie widzicie,

i uszy majc nie syszycie, i

i nie pamitacie?

19. Gdym onych pi chle-

bów ama midzypi tysicy
ludzi, wieleecie penych ko-

szów uomków zebrali? Rzekli

mu: Dwanacie;
20. A gdym onych siedm

chlebów ama midzy cztery

tysice ludzi, wielecie koszów
penych uomków zebrali? A
oni rzekli : Siedm.

21. A on im rzek : Jako te-

dy nie rozumiecie ?

22. Potem przyszed do Bet-

saidy; i przywiedli do niego

lepego, proszc go, aby si go

dotkn.
23. A ujwszy onego lepego

za rk, wywiód go precz za

miasteczko, i plunwszy na o-

czyjego, woy na niego r-
ce, i pyta go, jeliby co wi-

dzia.

24. A on spojrzawszy w gó-

r, rzek : Widz ludzi
;
bo wi-

dz, e chodz jako drzewa.

25. Potem zasi woy rce
na oczy jego, i rozkaza mu w
gór spojrze; i uzdrowiony
jest na wzroku, tak, e i z da-

leka wszystkich jasno widzia.

26. I odesa go do domu je-

go, mówic: I do tego mia-

steczka nie wchod, i nikomu
z miasteczka nie powiadaj.

27. Tedy wyszed Jezus i ucz-

niowie jego do miasteczek na-

lecych do Cezaryi Filipo-

wej, a w drodze pyta uczniów

swoich, mówic im : Kimemi
powiadaj by ludzie?

28. A oni mu odpowiedzieli

:
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Jedni Janem Chrzcicielem, a
drudzy Elijaszem

,
a drudzy

jednym z proroków.

29. Ale on im rzek : A wy
kim mi by powiadacie? A
odpowiadajc Piotr, rzekmu :

Ty jest on Chrystus.

30. I przygrozi im, aby o

nim nikomu nie powiadali.

31. I pocz je naucza, e
Syn czowieczy musi wiele u-

cierpie, i odrzuconym by od
starszych ludu, i od przedniej-

szych kapanów i nauczonych
w Pimie, i by zabity, a po
trzechdniachzmartwychwsta.

32. A to mówi jawnie. Tedy
go Piotr wziwszy na stron,
pocz go strofowa.

33. Ale on obróciwszy si, a
wejrzawszy na ucznie swoje,

zgromi Piotra, mówic: Id
ode mnie, szatanie

;
albowiem

nie pojmujesz tego, co jest Bo-
ego, ale co jest ludzkiego.

34. A zwoawszy ludu z

uczniami swoimi, rzek im:
Ktokolwiek chce za mn i,
niech samego siebie zaprze, a
wemie krzy swój, i nala-
duje mi.
35. Albowiem ktoby chcia

zachowa dusz sw, straci j;
a ktoby straci dusz sw dla

mnie i dla Ewangielii
,
ten j

zachowa.

36. Bo có pomoe czowie-
kowi, choby wszystek wiat
pozyska, a szkodowaby na
duszy swojej ?

37. Albo co za zamian da
czowiek za dusz swoj?
38. Albowiem ktoby si wsty.

dzi za mi i za sowa moje
midzy tym rodzajem cudzo-

onym i grzesznym,* i Syn
czowieczy wstydzi siza b-
dzie, gdy przyjdzie w chwale
Ojca swego z Anioy witymi.

ROZDZIA IX.

I mówi im : Zaprawd powia-
dam wam, i s niektórzy z

tych, co tu stoj, którzy nie

ukusz mierci, aby ujrzeli,

e królestwo Boe przyszo w
mocy.

2. A po szeciu dniach wzi
z sob Jezus Piotra, Jakóba i

Jana, i wiód je na gór wyso-
k same osobno

,
i przemieni

si przed nimi.

3. Aszatyjegostaysi lni-
ce, i bardzo biae jako nieg,
jak ich becharz na ziemi me
moe wybieli.

4. I ujrzeli Elijasza z Moje- i

szem, którzy rozmawiali z Je-

zusem.

5.A odpowiadajc Piotr,rzek,

Jezusowi: Mistrzu ! dobrzenam'
tu by

;

przeto uczynimy tu

trzy namioty, tobiejeden, Moj-
eszowi jeden, i Elijaszowi je-

den.

6. Albowiem nie wiedzia, co-
f

by mówi; bo przestraszeni

byli.

7. I sta si obok
,
który je

zacieni, a przyszed gos z
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boku mówicy: Ten jest Syn

aój miy, tego suchajcie.

8. A wnet obejrzawszy si,

dkogo wicej nie widzieli, tyl-

:o Jezusa samego z sob.

9. A gdy oni zstpowali z

;óry, przykaza im, aby tego

dkomu nie powiadali, co wi-

dzieli, a kiedyby Syn czo-

yieczy zmartwychwsta.
' 10. A tak oni zatrzymali t
zecz u siebie, pytajc si mi-
jlzy sob, coby to byo zmar-

wychwsta.

1

11. I pytali go, mówic : Có
ledy nauczeni w Pimie powia-

daj, e Elijasz pierwej przyj
|na?

1
12. Aon odpowiadajc, rzek
m : Elijaszci przyszedszy pier-

wej, naprawi wszystko, a jako

lapisano o Synu czowieczym,

;e musi wiele ucierpie, a za

lic poczytanym by.
13. Ale wam powiadam, e
Elijasz przyszed, i uczynili

nu cokolwiek chcieli, jako o

lim napisano.

14. A przyszedszy do ucz-

ów, ujrza lud wielki okoo
lich, i nauczone w Pimie spór

najce z nimi.

15. A wnete lud wszystek

ijrzawszy go, polkali si, i

:bieawszy si ,.przywitali go.

16. 1 pyta nauczonych w Pi-

mie : O có spór macie midzy
job?
17. A odpowiadajc jeden z

onego ludu, rzek: Nauczycie-

lu
!
przywiodem do ciebie sy-

na mego, który ma ducha nie-

mego.

18. Ten gdzie go kolwiek po-

padnie, rozdziera go, a on si
lini, i zgrzyta zbami swemi

i schnie; i mówiem uczniom

twoim, aby go wygnali; ale

nie mogli.

19.Lecz on odpowiadajc mu,

rzek: O rodzaju niewierny!

dokde z wami bd? i do-

kde was cierpiebd? przy-

wiedcie go do mnie.

20. 1 przywiedli go do niego

;

a skoro go ujrza, zaraz go

duch rozdar, a on upadszy
na ziemi, przewraca si, li-

nic si.

21. Zatem spyta Jezus ojca

jego : Jako mu si to dawno
przydao? A on powiedzia: Z
dziecistwa.

22. I czsto go miota w o-

gie i w wod, eby go straci

;

ale moeszli co, ratuj nas, ua-
liwszy si nad nami.

23. Ale mu Jezus rzek: Jeli

moesz temu wierzy? Wszyst-

ko jest mono wierzcemu.

24. A zarazem zawoawszy
ojciec onego modzieca, ze za-

mi rzek : Wierz, Panie ! ty ra-

tuj niedowiarstwa mego.

25. A widzc Jezus, i si lud
zbiega, zgromi onego ducha

nieczystego, mówic mu : Du-

chu niemy i guchy
!

ja tobie

rozkazuj, wynijd z niego, a

nie wchod wicej we.
26. Zawoawszy tedy bardzo,

rozdarszy go, wyszed; i sta
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si on czowiek jako umary,
tak, e ich wiele mówio, i u-

mar.
27. Ale Jezus ujwszy go za
rk, podniós go

;
i wsta.

28. A gdy wszed w dom,
pytali go osobno uczniowie je-

go: Czemuemy go wygna
nie mogli ?

29. A on im rzek: Ten ro-
dzaj dyjabów inaczej wynij
nie moe,tylko przez modlitw
i przez post.

30. A stamtd wyszedszy,
szli z sob przez Galilej; ale
nie chcia, aby kto o tern wie-
dzia.

31. Albowiem uczy ucznie
swoje, i mówi im: Syn czo-
wieczy bdzie wydany w rce
ludzkie, i zabij go

;
ale gdy

bdzie zabity, dnia trzeciego

zmartwychwstanie.
32. Lecz oni tej rzeczy nie

rozumieli
;
wszake bali si go

spyta.

33. Zatem przyszed do Ka-
pernaum, a bdc w domu,
yta ich : O czemecie w dro-
midzy sob rozmawiali ?

34. Lecz oni milczeli
;
albo-

wiem rozmawiali midzy sob
w drodze

,
ktoby z nieb by

wikszy.
35. A usiadszy, zawoa

dwunastu i mówi im: Jeli
kto chce by pierwszym, niech
bdzie ze wszystkich ostatnim,
i sug wszystkich.

36. A wziwszy dziecitko,
postawi je w porodku nich,

a wziwszy je na rce, rzek
im:

37. Ktoby jedno z takich
dziateczek przyj w imieniu
mojem, mnie przyjmuje; a
ktoby mnie przyj, nie mnie
przyjmuje, ale onego, który,
mi posa.
38. Tedy mu odpowiedzia

Jan
, mówic : Nauczycielu !;

widzielimyniektórego w imie-
niu twojem dyjaby wygania-
jcego

,
_

który nie chodzi za
nami, i zabranialimy mu, 1

przeto e nie chodzi za nami.

39.
_

Ale Jezus rzek : Nie za-

braniajcie mu
;
albowiem nikt

nie jest, coby czyni cuda w
imieniu mojem, 'aby móg sna-
dnie mówi le o mnie.

40. Bo kto nie jest przeciwko
nam, za nami jest.

41. Albowiem ktoby was na-
poi kubkiem wody w imie-
niu mojem, dla tego, iecie i

Chrystusowi, zaprawd po-
wiadam wam, nie straci zapa-
ty swojej.

42. A ktoby zgorszy jedne-
go z tych maych, którzy w
mi wierz, dalekoby mu le-

piej byo, aby by zawieszony
kamie myski u szyi jego, i

w morze by wrzucony.

43. A jeliby ci gorszya 1

rka twoja, odetnij j; bo le- !

piej jest tobieuomnym wnij
do ywota

,
nieli dwie rce

majc, i do piekaw on ogie
nieugaszony,
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44. Gdzie robak icli nie u-

miera, a ogie nie ganie.

45. A jeliby ci noga twoja

gorszya, odetnij j; bo lepiej

tobie chromym wnij do y-
wota, nieli dwie nogi majc,

' by wrzuconym do pieka
,
w

ogie nieugaszony,

46. Gdzie robak ich nie umie-

ra, a ogie nie ganie.

47. A jeliby ci oko twoje

gorszyo, wyup je
;
bo lepiej

tobie jednookim wnij do
królestwa Boego

,
nieli dwa

oczy majc, wrzuconym by
do ognia piekielnego.

48. Gdzie robak ich nie u-

miera, a ogie nie ganie.
49. Albowiem kady czo-

wiek ogniem osolony bdzie,
i kada ofiara sol osolona

bdzie.

50. Dobra jest sól; ale jeli

si sól niesion stanie, czeme
j osolicie? Miejcie sól sami
w sobie, a miejcie pokój mi-
dzy sob.

ROZDZIA X.

A wstawszy stamtd, przy-
szed do granic Judzkich przez
krain za Jordanem lec

;
i

zszed si za do niego lud, i

uczy je za jako mia zwyczaj.

2. Tedy przystpiwszy Fa-
ryzeuszowie, pytali go: Go-
dzili si mowi on opuci?
a to czynili, kuszc go.

_

3. Ale on odpowiadajc, rzek
im : Có wam przykaza Moj-
esz?

p.

4. A om rzekli : Mojesz po-

zwoli napisa list rozwodny,
i opuci j.
5. A odpowiadajc Jezus,

rzek im: Dla zatwardzenia
serca waszego napisa wam to

przykazanie.

6. Ale od pocztku stwo-

rzenia mczyzn i niewiast
uczyni je Bóg.

7. Dlatego opuci czowiek
ojca swego i matk, a przy-
czy si do ony swojj,
8. I bd dwoje jednem cia-

em; a tak ju nie s dwoje,
ale jedno ciao.

9. Co tedy Bóg zczy, czo-
wiek niechaj nie rozcza.
10. A w domu za uczniowie

jego o to go pytali.

11. I rzek im: Ktobykol-
wiek opuci on sw, a po-
jby inn, cudzooy przeciw-
ko niej

;

12. A jeliby niewiasta opu-
cia ma swego, a szaby za

drugiego, cudzooy.
18. Tedy przynoszono do

niego dziatki, aby si ich doty-
ka

;
ale uczniowie gromili

tych, którzy je przynosili.

14. Co ujrzawszy Jezus, roz-

gniewa si i rzek im: Do-
pucie dziatkom przychodzi
do mnie, a nie zabraniajcie

im
;
albowiem takich jest kró-

lestwo Boe.
15.Zaprawdpowiadam wam:
Ktobykolwiek nieprzyj kró-
lestwaBoego jako dziecitko,
nie wnijdzie do niego.

6
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16. I biorc je na rce swo-
je, i kadc na nie rce, bo-

• gosawi im.

17. A gdy on wychodzi w
drog, przybiea jeden, i u-
padszy przed nim na kolana,
pyta go: Nauczycielu dobry!
có czyni mam, abym odzie-
dziczy ywot wieczny?

1S. Ale mu Jezus rzek:
Przecz mi zowiesz dobrym?
Nikt nie jest dobry, tylko je-

den, to jest Bóg.
19. Przykazania umiesz: nie

bdziesz cudzooy,' nie b-
dziesz zabija, nie bdziesz
krad

,
nie bdziesz mówi

wiadectwa faszywego, nie
bdziesz oszukiwa nikogo,
czcij ojca twego i matk twoj.
20. A on odpowiadajc,

rzek mu : Nauczycielu ! tegom
wszystkiego przestrzega od
modoci mojej.

21. A Jezus spojrzawszy na,
rozmiowa si go, i rzek mu

:

Jednego nie dostaje; id,
sprzedaj co masz, a rozdaj u-
boginp a bdziesz mia skarb
w niebie, a przyjd, naladuj
mi, wziwszy krzy.
22. A on zafrasowawszy si

dla tego sowa, odszed smu-
tny

;
albowiem mia wiele ma-

jtnoci.
23. A spojrzawszy Jezus w

koo, rzek do uczniów swoich

:

Jako trudno ci, którzy maj
bogactwa, wnijd do króle-
stwa Boego I

2P. Tedy uczniowie zdumieli
,

si mad temi sowami jego.
Lecz Jezus za odpowiadajc,
rzek im: Dziatki! jako jest
trudno tym, co ufaj w boga-
ctwach, wnij do królestwa
Boego.

25.. Snadniej jest wielbdowi
przej przez ucho igielne, ni
bogaczowi wnij do króle-
stwa Boego.
26. .A oni si tern wicej

zdumiewali, mówic midzy
sob: I któ moe by zba-
wiony ?

27. A Jezus spojrzawszy na
nie, rzek: U udzi to nie-

mono, ale nie u Boga
;
albo-

wiem u Boga wszystko jest

mono.
28. I pocz Piotr mówi do

niego: 0'tomy my opucili
wszystko, a poszlimy za tob.
29. A Jezus odpowiadajc,

rzek: Zaprawd powiadam
wam: Nikt nie jest, ktoby
opuci dom, albo braci, albo
siostry, albo ojca, albo matk,
albo on, albo dzieci, albo
role dla mnie i dla Ewangielii,

30. eby nie mia wzi sto- i

krotnie teraz w tym czasie^

domów, i braci, i sióstr, i

matek, i dzieci, i ról z prze-
ladowaniem, a w przyszym
wieku ywota wiecznego.
31. Ale wiele pierwszych l

bd ostatnimi, a ostatnich
pierwszymi.

32. I byli w drodze, wst- I

pujc do Jeruzalemu; a Jezus
,

szed przed nimi, i zdumiewali
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si, a idc za nim, bali si. A
on wziwszy zasi z sob o-

nycb dwanacie, pocz im po-

wiada, co na przyj miao,

33. Mówic: Oto wstpuje-
my do Jeruzalemu, a Syn czo-

wieczy bdzie wydany prze-

dniejszym kapanom i nau-

czonym w Pimie, i osdz go
na mier

,
i wydadz go po-

ganom.
34. A oni si z niego namie-
wa bd, i ubiczuj go, i b-
d na plwa, i zabij go

;
ale

dnia trzeciego zmartwych-
wstanie.

35. Tedy przystpili do nie-

go Jakób i Jan, synowie Ze-

bedeuszowi, mówic: Nau-
czycielu! chcemy, aby nam
uczyni, o co ci prosi b-
dziemy.

36. A on im rzek : Có chce-

cie, abym wam uczyni?
37. A onimu rzekli : Daj nam,
abymy jeden na prawicy
twojej a drugi na lewicy twojej

siedzieli w chwale twojej.

38. Lecz im Jezus rzek : Nie
wiecie, o co prosicie. Moecie
pi kielich, który ja pij, i

chrztem, którym sija chrzcz,
by ochrzczeni?

39. A oni mu rzekli : Moe-
my. A Jezus im rzek: Kie-

lichci, który ja pij, pi b-
dziecie, i chrztem, którym si ja
chrzcz, ochrzczeni bdziecie.

40. Ale siedzie po prawicy
mojej albo po lewicy mojej,

nie moja rzecz jest da; ale

bdzie dano tym, którym zgo-

towano.

41. A usyszawszy to oni

dziesiciu, poczli si gniewa
na Jakóba i na Jana.

42. Ale Jezus zwoawszy ich,

rzek im : Wiecie, i ci, którym
si zda, e wadz maj nad
narody, panuj nad nimi, a

którzy z nich wielcy s, moc
przewodz nad nimi.

43. Lecz nie tak bdzie mi-
dzy wami

;
ale ktobykolwiek

chcia by wielkim midzy
wami, bdzie sug waszym

;

44. A ktobykolwiek z was
chcia by pierwszym

,
bdzie

sug wszystkich.

45. Bo i Syn czowieczy nie

przyszed, aby mu suono,
ale aby suy, i aby da dusz
sw na okup za wielu.

46. Tedy przyszli do Jerycha

;

a gdy on wychodzi z Jerycha,

i uczniowie jego i lud wielki,

syn Tymeusza
,

Bartymeusz
lepy

,
siedzia podle drogi

ebrzc.
' 47. A usyszawszy, i jest

Jezus on Nazareski, pocz
woa, mówic: Jezusie, Synu
Dawida ! zmiuj si nademn.
48. I gromio go wiele ich,

aby milcza; ale on tern wi-
cej woa : Synu Dawida ! zmi-

uj si nademn.
49. Tedy zastanowiwszy si

Jezus, kaza go zawoa. I za-

woano lepego, mówic mu:
Ufaj, wsta, woa ci.

50. A on porzuciwszy paszcz
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swój, wsta, i przyszed do Je-

zusa.

51. I odpowiadajc Jezus,

rzek mu : Gó chcesz
,
abym

ci uczyni ? A lepy mu rzek

:

Mistrzu ! abym przejrza.

52. A Jezus mu rzek : Id,
wiara twoja ciebie uzdrowia.
A zarazem przejrza, i szed
drog za Jezusem.

RODZIA XI.

A gdy si przybliyli do Je-

ruzalemu i do Betfagie i do
Betanii ku górze oliwnej, po-
sa dwóch z uczniów swoich,

2. I rzek im: Idcie do
miasteczka, które jest prze-

ciwko wam, a wszedszy do
niego, zaraz znajdziecie ol
uwizane, na którem nikt z

ludzi nie siedzia; odwicie
je a przywiedcie.
3. A jeliby wam kto rzek

:

Có to czynicie? Powiedzcie,
i go Pan potrzebuje

;
a wnet

je tu pole.
4. Szli tedy i znaleli ol u-

wizane u drzwi na dworze na
rozstaniu dróg, i odwizali je.

5. Tedy niektórzy z onych,
co tam stali, mówili : Có czy-

nicie, e odwizujecie ol?
6. A oni im rzekli, jako im
by rozkaza Jezus. I pucili je.

7. Przywiedli tedy ol do
Jezusa, i woyli na nie szaty

swoje; i wsiad na nie.

8. A wiele ich sali szaty

swoje na drodze
;
drudzy zasi

obcinali gazki z, drzew, i

sali na drodze.

9. A którzy wprzód szli, i

którzy pozad szli, woali, mó-
wic: Hosanna, bogosawio-
ny, który idzie w imieniu Paó-
skiem

!

10. Bogosawione królestwo
ojca naszego Dawida, które
przyszo w imieniu Paskiem!'
Hosanna na wysokociach

!

11. I wjecha Jezus do Jeru-
zalemu i przyszed do kocioa,
a obejrzawszy wszystko

,
gdy

ju bya wieczorna godzina,

wyszed do Betanii z dwuna-
stoma.

12. A drugiego dnia, gdy
wychodzili z Betanii, akn.
13. I ujrzawszy z daleka figo-

we drzewo, majce licie, przy-

szed, jeliby sn co na niem 1

znalaz
;
a gdy do niego przy-

szed, nic nie znalaz tylko
licie

;
bo nie by czas figom.

14. A odpowiadajc Jezus,

rzek mu : Niechaje wicej na
wieki nikt z ciebie owocu nie

je. A syszeli to uczniowie jego.

15. 1 przyszli do Jeruzalemu
; j

a wszedszy Jezus do kocioa, v

pocz wygania sprzedawa-
jce i kupujce w kociele

,
i

poprzewraca stoy tych, co

pienidzmi handlowali, i stoki
tych

,
co sprzedawali gobie

;

16. A nie dopuci, eby kto
mia nie naczynie przez ko-

1

ció.
17. I naucza, mówic im: «

Aza nie napisano: e dom
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mój, dom modlitwy bdzie na-

zwany od wszystkich naro-

dów? a wycie go uczynili ja-

skini zbójców.

18. A syszeli to nauczeni w
Pimie i przedniejsi kapani i

szukali, jakoby go stracili
;
al-

bowiem si go bali, przeto, i
wszystek lud zdumiewa si
nad nauk jego.

19. A gdy przyszed wieczór,

wyszed z miasta.

20. A rano idc mimo figowe

drzewo, ujrzeli
,
i z korzenia

.

uscho.

21.Tedy wspomniawszyPiotr,
rzek mu : Mistrzu ! oto figowe

drzewo,któreprzekl,uscho.
22. A Jezus odpowiadajc,

rzek im : Miejcie wiarw Boga.

23. Bo zaprawd powiadam
wam

,
i ktobykolwiek rzek

tej górze : Podnie si, a rzu
si w morze, a nie wtpiby w
sercu swojem, leczby wierzy,

e si stanie, co mówi, stanie

si mu, cokolwiek rzecze.

24. Przeto powiadam wam

:

O cokolwiek bycie,modlc si,

prosili, wierzcie, e wemiecie,
a stanie si wam.
25. A gdy stoicie modlc si,

odpucie, jeli co przeciw ko-

mu macie, aby i Ojciec wasz,

który jest w niebiesiech, od-

puci wam upadki wasze.

26. Bo jeli wy nie odpuci-
cie, i Oj eiec wasz, który jest w
niebiesiech, nie odpuci wam
upadków waszych.

27. 1
przyszli znowu do Jeru-

zalemu. A gdy si on przecho-

dzi po kociele, przystpili do
niego przedniejsi kapani i

nauczeni w Pimie i starsi

:

28. I mówili do niego : Któ-r to moc' czynisz? a kto
da t moc, aby to czyni?
29.Tedy Jezus odpowiadajc,

rzek im: Spytam was i ja o

jedn rzecz
;
odpowiedzcie mi,

a powiem wam, któr moc to

czyni.

30. Chrzest Jana z nieba by,
czyli z ludzi? Odpowiedzcie mi.

31. I rozbierali to sami mi-
dzy sob, mówic: Jeli po-

wiemy, z nieba, rzecze: Przecz-

ecie mu tedy nie wierzyli?

32. A jeli powiemy
,

z lu-

dzi, bojemy si ludu; albo-

wiem wszyscy Jana mieli za

prawdziwego proroka.

33. Tedy odpowiadajc rze-

kli Jezusowi : Nie wiemy. Je-

zus te odpowiadajc rzek im

:

I ja wam nie powiem, któr
moc to czyni.

ROZDZIA XH.

Tedy pocz do nich mówi w
odobiestwach : Czowiek je-

en nasadzi winnic, i ogro-

dzi j potem, i wykopa pra-

s, i zbudowa wie, i naj
jwiniarzom, i odjecha precz.

2. 1 posa, gdy tego by czas,

sug do winiarzy, aby od wi-

niarzy odebra poytki onej

winnicy.

3. Lecz oni pojmawszy go, u-

bili, 1 odesali prónego.
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4. I zasi posa do nich su-

g drugiego, którego te oni

ukamionowawszy
,
gow mu

zranili, i odesali obelonego.
5. I zasi posa inszego su-

g ;
ale i tego zabili, i wiele in-

nych, z których jedne ubili, a
drugie pozabijali.

6. A majc jeszcze jednego
swego miego syna, posa na
ostatek do nich i tego, mó-
wic: Wdy si bd wsty-

dzili syna mego.
7. Ale oni winiarze rzekli mi-

dzy sob: Tenci jest dziedzic;

pójdcie, zabijmy go, a bdzie
nasze dziedzictwo.

8. 1 wziwszy go zabili, a wy-
rzucili precz z winnicy.

9. Có tedy uczyni pan onej

winnicy? Przyjdzie a potraci

one winiarze, i da winnic in-

nym.
10. Izalicie nie czytali tego

pisma: Kamie, który odrzu-

cili budujcy, ten si sta go-w wgieln?
11. Od Pana si to stao, i

jest dziwne w oczach naszych.

12. Starali si tedy
,
jakoby

go pojma, ale si ludu bali

;

bo poznali
,
i przeciwko nim

ono podobiestwo powiedzia.
I zaniechawszy go, odeszli.

13. Potem posali do niego

niektóre z Faryzeuszów i z He-
rodyjanów, aby go usidlili w
mowie.

14. A tak oni przyszedszy
rzekli mu: Nauczycielu! wie-

my,e jest prawdziwy, a nie-

dbasz na nikogo; albowiem nie
patrzysz na osob ludzk, ale

w prawdzie drogi Boej uczysz

;

godzi si da czynsz cesarzo-

wi, czyli nie? Mamy go da,
czyli nie da?
15. A on poznawszy obud

ich, rzek im : Czemu mi ku-
sicie? Przyniecie mi grosz,

abym go oglda.
16. Tedy mu oni przynieli

;

a on im rzek : Czyje to jest

obraz i napis? A oni mu po-
wiedzieli: Cesarski.

17. I odpowiadajc Jezus,

rzek im: Oddawajcie tedy,

co jest cesarskiego, cesarzowi,

a co jest Boego, Bogu. I dzi-

wowali mu si.

18. I przyszli do niego Sadu-
ceuszowie, którzy mówi, i
niemasz zmartwychwstania, i

pytali go mówic :

19.

Nauczycielu
! Mojesznam

napisa, i jeliby czyj brat u-

mar
,

i zostawi on
,
a dzia-

tekby nie zostawi, aby brat
jego poj on jego, a wzbu-
dzi nasienie bratu swemu.

20. Byo tedy siedm braci
;
a

pierwszypojwszyon umar,
i nie zostawi nasienia

;

21. A drugi pojwszy j, u-

mar, lecz i ten nie zostawi
nasienia

;
take i trzeci.

22. A tak j pojo onych
siedm braci, a nie zostawili

nasienia. Na ostatek po wszyst-
kich umara i ona niewiasta.

23. Przeto przy zmartwych-
wstaniu, gdy powstan, które-
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go z nich bdzie on? bo

siedm ich mieli j za on.
24. Na to Jezus odpowiadajc

rzek im : Za nie dlatego b-
dzicie, iecie nie powiadomi

Pisma ani mocy Boej ?

25. Albowiem gdy zmar-

twychwstan ,
ani si eni,

ani zam wydawaj; ale s
jako Anioowie w niebiesiech.

26. A o umarych, i bd
wzbudzeni, nie czytalicie w
ksigach Mojeszowych, jako

Bóg do niego ze krza mówi, i

rzek : Jam jest BógAbrahama,

Bóg Izaaka, i Bóg Jakóba?

27. Bóg nie jestci Bogiem u-

marych, ale Bogiem ywych

:

przeto wy bardzo bdzicie.

28. A przystpiwszy jeden z

- nauczonych w Pimie, syszc,

e z sob gadali, a widzc, e
im dobrze odpowiedzia,spyta

j

go: Które jest naj pierwsze ze

wszystkich przykazanie?

29. A Jezus mu odpowie-

dzia: Najpierwsze ze wszyst-

kichprzykazanie jest : Suchaj,

Izraelu! Pan, Bóg nasz, Pan

jeden jest.

80. Przeto bdziesz miowa
Pana, Boga twego, ze wszyst-

kiego serca twego, i ze wszyst-

j

kiej duszy twojej, i ze wszyst-

j
kiej myli twojej, i ze wszyst-

kiej siy twojej
;
to jest pier-

|

wsze przykazanie.

31. A wtóre temu podobne,

to jest : Bdziesz miowa bli-

niego twego, jako samego sie-

bie. Wikszego przykazania in-

nego nad to niemasz.

32. Tedy mu rzek on nau-

czony w Pimie : Nauczycielu

!

zaprawd dobrze powiedzia,

i jeden jest Bóg, a niemasz

inszego oprócz niego.

33. I miowa go ze wszyst-

kiego serca i ze wszystkiej

myli i ze wszystkiej duszy i

ze wszystkiej siy, a miowa
bliniego jako samego siebie,

wicej jest nad wszystkie cao-

palenia i ofiary.

34. A widzc Jezus, e on

mdrze odpowiedzia, rzek

mu : Nie daleko jest od kró-

lestwa Boego. I nie mia go

nikt dalej pyta.

35. Tedy Jezus odpowiadajc

rzek, gdy uczyw kociele : Ja-

ko mówi nauczeni wPimie,

i Chrystus jest Syn Dawida?

36. Bo sam Dawid przez Du-

chwitego powiedzia: Rzek
Pan Panu memu, sid po pra-

wicy mojej, a poo nieprzy-

jacioy twoje podnókiem nóg

twoich.

37. Poniewa go sam Dawid

nazywa Panem, j
ako tedy jest

synem jego? a wielki lud rad

go sucha.
38. I mówi do nich w nauce

swojej : Strzecie si nauczo-

nych w Pimie, którzy chc w
dugich szatach chodzi, a by
pozdrawiani na rynkach

;

39. 1 na pierwszych stokach

siada w bónicach, i pierwsze

miejsca mie na wieczerzach

;
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40. Którzy poeraj domy
wdów, a to podpokrywk du-
gich modlitw

;
ci odnios ci-

szy sd.
4 1 . A Jezus siedzc przeciwko

skarbnicy, przypatrywa si,
jako lud rzuca pienidze do
skarbnicy, i jako wiele boga-
czów wiele rzucao.
42.1 przyszedszyjednawdowa
uboga, wrzucia dwa drobne
pieniki, co czyni kwartnik.
43. Tedy zwoawszy uczniów

swoich rzekim:Zaprawdwam
powiadam,e ta uboga wdowa
wicej wrzucia, nieli ci wszys-
cy,którzy rzucalido skarbnicy.
44. Albowiem ci wszyscy z

tego, co im zbywao, rzucali;

ale ta z ubóstwa swego wszyst-
ko, co miaa, wrzucia, wszyst-k ywno swoj.

ROZDZIA XIII.

A gdyonwychodzi z kocioa,
rzek mu jeden z uczniów je-

go: Nauczycielu! patrz, jakie to

kamienie, i jakie budowania?
2. A Jezus odpowiadajc rzek
mu: Widzisz te wielkie bu-
dowania? Nie bdzie zosta-

wiony kamie na kamieniu,
któryby nie by rozwalony.

3. A gdy siedzia na górze
oliwnej przeciwko kocioowi,
ytali go osobno Piotr, i Ja-
ób, i Jan, i Andrzej

:

4. Powiedz nam, kiedy si
to stanie, i co za znak, kiedy
si to wszystko peni bdzie ?

5. A Jezus odpowiadajc im,

pocz mówi: Patrzcie, aby
was kto nie zwiód.

6. Albowiem wiele ich przyj-
dzie pod imieniem mojem, mó-
wic: Jam jest Chrystus, a
wiele ich zwiod.

_

7. Gdy tedy usyszycie wojny,
i wieci o wojnach, nie trwó-
cie sob; bo to musi by;
ale jeszcze nie tu koniec.

8. Albowiem powstanie na-
ród przeciwko narodowi, i kró-
lestwo przeciwko królestwu, ibd miejscami trzsienia zie-

.

mi, i bd gody i zamiszania.

9. A to pocztki boleci.
Lecz wy strzecie samych sie-

bie; bo was podawa bd
przed rady i do zgromadzenia,
bd was bi, a przed staro-

stami i królmi dla mnie sta-

wa bdziecie na wiadectwo
przeciwko nim.

10. Ale u wszystkich naro-
dów musi by przed tern ka-
zana Ewangielija.

11. A gdy was powiod wy-
dawajc, nie troszczcie si
przed czasem, .cobycie mówi
mieli, ani o tern mylcie, ale

co wam bdzie dano oneje
godziny, to mówcie

;
albowiem

nie wy jestecie
, którzy mó-

wicie, ale Duch wity.
12. I wyda brat brata na
mier, a ojciec syna; i po-
wstan dzieci przeciwko ro-

dzicom, i bd je zabija.

13. A bdziecie w nienawici
u wszystkich dla imienia me-
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'o; ale kto wytrwa a do

coca, ten bdzie zbawion.

14. Gdy tedy ujrzycie on
>brzydliwo spustoszenia, o-

jowiedzian od Daniela pro-

roka, stojc, gdzie sta nie

niaa; (kto czyta, niechaj u-

vaa,) tedy ci, którzy bd
v Judzkiej ziemi

,
niech ucie-

kaj na góry

;

15. A kto bdzie na dachu,

ech nie zstpuje do domu,

mi wchodzi, aby co wzi z

omu swego

;

16. A kto bdzie na roli,

ech si nie wraca nazad, aby
tfzi szat swoj.
17. Lecz biada brzemiennym
piersiami karmicym w one

Ini!

18. Przeto módlcie si, aby
jciekanie wasze nie byo w
simie.

19. Albowiem bd te dni

takióm ucinieniem, jakiego

nie byo od pocztku stworze-

nia, które stworzy Bóg, a
dotd, ani bdzie.

20. A jeliby Pan nie skróci

dni onych, nie byoby adne
ciao zbawione; lecz dla wy-

branych, które wybra, skró-

ci dni onych.

21. A tedy jeliby wam kto

rzek: Oto tu jest Chrystus,

albo oto tam, nie wierzcie.

22. Bo powstan faszywi

Chrystusowie, i faszywi pro-

rocy, i bd czyni znamiona
i cuda ku zwiedzieniu, by mo-

na, i wybranych.

23.Wytedy strzecie si; otom
wam wszystko przepowiedzia.

24. Ale w one dni po ucinie-

niu onem, zami si soce, i

ksiyc nie wyda wiatoci
swojej

;

25. I gwiazdy niebieskie b-
d paday, a mocy, które s
na niebie, porusz si.

26.A tedy ujrz Syna czowie-
czego, przychodzcego w obo-

kach z moc i zchwa wielk.

27. A tedy pole Anioy swo-

je i zgromadzi wszystkie wy-

brane swoje od czterech wia-

trów, od koczyn ziemi a do

koczyn nieba.

28. A od figowego drzewa

nauczcie si tego podobie-

stwa: Gdy si ju ga jego

odmadza i puszcza licie, po-

znajecie, i blisko jest lato.

29. Take i wy, gdy ujrzy-

cie, i si to dzia bdzie, po-

znawajcie
,
e blisko jest i we

drzwiach.

30.Zaprawdpowiadamwam,e nie przeminie ten rodzaj,

aby si to wszystko stao.

31. Niebo i ziemia przemin;
ale sowa moje nie przemin.

32. Lecz o onym dniu i go-

dzinie nikt nie wie, ani Anio-

owie, którzy s w niebie, ani

Syn, tylko Ojciec.

33. Patrzcie, czujcie, a módl-

cie si; bo nie wiecie, kiedy

ten czas bdzie.

34. Jako czowiek
,

który

precz odjedajc
,

zostawi

dom swój, i rozda urzdy
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sugom swoim, i kademu ro-

bot jego, i wrotnemu przy-
kaza, aby czu.
35. Czujcie tedy; (bo nie

wiecie, kiedy Pan domu onego
przyjdzie, z wieczorali, czyli o
pónocy, czyli gdy kury piej,
czyli rano.)

36. By gna niespodzianie

przyszedszy, nie znalaz was
picymi.
37. A co wam mówi, wszyst-

kimci mówi: Czujcie.

PvODZIA XIV.

A po dwóch dniach bya Wiel-

kanoc, wito przaników; i

szukali przedniej si kapani i

nauzceni w Pimie, jakoby go
zdrad pojmawszy, zabili.

2. Lecz mówili : Nie w wi-
to, aby snaó nie by rozruch
midzy ludem.
3. A gdy on by w Betanii, w
domu Szymona trdowatego,
gdy siedzia u stou, przysza
niewiasta, majc soik alaba-

strowy maci szpikanardowej
pyncej, bardzo kosztownej,
a stukszy soik alabastrowy,

wylaa j na gow jego.

4. I gniewali si niektórzy
sami w sobie a mówili: Na
có si staa utrata tej maci?
5. Albowiem si to mogo

sprzeda droej ni za trzysta

groszy, i rozda ubogim; i

szemrali przeciwko niej.

6. Ale Jezus rzek : Zaniechaj-

cie jej, przecze si jej przy-

krzycie? Dobry uczynek u-
czynia przeciwko mnie.
7. Zawsze bowiem ubogie

macie z sob, i kiedykolwiek
chcecie, moecie im dobrze
czyni; ale mnie nie zawsze
mie bdziecie.

8. Ona, co moga, to uczy-
nia; poprzedzia, aby ciao
moje pomazaa ku pogrzebowi.

’

9. Zaprawd powiadamwam

:

Gdziekolwiek kazana bdzie
ta Ewangielija po wszystkim
wiecie, i to co ona uczyni-
a, powiadano bdzie na pa-
mitk jej.

10. Tedy Judasz Iszkaryjot,

jeden ze dwunastu, odszed do
przedniejszych kapanów, aby
im go wyda.
11. Co oni usyszawszy, u-

radowali si
,

i obiecali mu
da pienidze. I szuka sposo-

bnego czasu, jakoby go wyda.
12. Pierwszego tedy dnia

przaników, gdy baranka wiel-

kanocnego zabijano
,
rzekli mu

uczniowie jego : Gdzie chcesz,

abymy szedszy nagotowali,

eby jad baranka?
13. I posa dwóch z uczniów

swych, i rzek im : Idcie do
miasta, a spotka si z wami
czowiek, dzban wody nioscy

;

idcie za nim.

14. A dokdkolwiek wnij-

dzie
,

rzeczcie gospodarzowi

:

Nauczyciel mówi: Gdzie jest

gospoda, kdybym jad ba-

ranka z uczniami moimi? i

15. A on wam ukae sal
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wielk usan i gotow, tame
nam nagotujcie.

16. I odeszli uczniowie jego,

i przyszli do miasta, i znaleli

tak, jako im by powiedzia,

i nagotowali baranka.

17. A gdy by wieczór, przy-

szed ze dwunastoma.
18. A gdy za stoem siedzieli

i jedli, rzek Jezus : Zaprawd
wam powiadam, i jeden z

was wyda mi, któryje zemn.
19. Tedy oni poczli si smu-

ci, i do niego mówi, kady
z osobna: Azaem ja jest? A
drugi: Azaja?
20. Lecz on odpowiadajc

rzek im: Jeden ze dwunastu,

który ze mn macza w misie.

21. Synci czowieczy idzie,

jako o nim napisano : ale bia-

da czowiekowi temu, przez

którego Syn czowieczy bdzie
wydany ! dobrzeby mu byo,
by si by ten czowiek nie

narodzi.

22. A gdy oni jedli, wzi Je-

zus chleb, apobogosawiwszy,
ama i da im, mówic : Bierz-

cie, jedzcie, to jest ciao moje.

23. A wziwszy kielich, i

podzikowawszy, da im; i

pili z niego wszyscy.

24. I rzek im : To jest krew
moja nowego testamentu, któ-

ra si za wielu wylewa.
25.Zaprawd powiadam wam:
I nie bd wicej pi z rodza-

ju winnej macicy, a do dnia

onego, gdy go pi bd nowy
w królestwie Boem,
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26. A zapiewawszy pie,
wyszli na gór oliwn.
27. Potem im rzek Jezus:

Wszyscy wy zgorszycie si
zemnie tej nocy

;
bo napisano :

Uderz pasterza, i bd roz-

proszone owce.

28. Lecz gdy zmartwych-
wstan, poprzedz was do Ga-
lilei.

29. Ale mu Piotr powiedzia

:

Choby si wszyscy zgorszyli,

ale ja nie.

30. I rzek mu Jezus: Za-

prawd powiadam tobie, i
dzi tej nocy, pierwej ni dwa-
kro kur zapieje, trzykro si
mnie zaprzesz.

31. Ale on tern wicej mówi

:

Bym z tob mia i umrze, nie

zapr si ciebie. Tote i wszys-

cy mówili

:

32. I przyszli na miejsce,

które zwano Gietsemane
;
tedy

rzek do uczniów swoich

:

Siedcie tu, a si pomodl.
33. 1wziwszy z sob Piotra,

i Jakóba, i Jana, pocz si
lka, i bardzo tskni;
34. I rzek im : Bardzo jest

smutna dusza moja a do
mierci

;
zostacie tu a czujcie.

35. A postpiwszy troch,
pad na ziemi i modli si,

aby, jeli mona, odesza od
niego ta godzina

;

36. I rzek: Abba Ojcze!

wszystko tobie jest mono,
przenie odemnie ten kielich

;

wszake nie co ja chc, ale co
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37. Tedy przyszed, i znalaz
je pice, i rzek Piotrowi:
Szymonie

,
pisz ? niemoge

czu jednej godziny?

38. Czujcie a módlcie si,
abycie nie weszli w pokusze-
nie; duchci jest ochotny, ale

ciao mde.
39. I odszedszy znowu, mo-

dli si, te sowa mówic.
40. A wróciwszy si znalaz je

zasi pice (bo oczy ich byy
obcione,) a nie wiedzieli, co
mu odpowiedzie mieli.

41.1 przyszed po trzecie, a
rzek im: pijcieju i odpoczy-
wajcie! Dosyci! przysza ta
godzina, oto wydany bywa Syn
czowieczy w rce grzeszników.

42. Wstacie, pójdmy! oto
którymiwydawa, blisko jest.

43. A wnete, gdy on jeszcze

mówi, przyszed Judasz, któ-
ry hy jeden ze dwunastu, a
z nim wielka zgraja z miecza-
mi i z kijami od przedniej-
szych kapanów, i od nauczo-
nych w Pimie i od starszych.

44. A ten, który go wyda-
wa, da im by znak, mó-
wic : Któregokolwiek poca-
uj, tenci jest, imajcie go, a
wiedzcie ostronie.

45. A przyszedszy, zarazem
przystpi do niego, i rzek : Mi-
strzu, Mistrzu ! i pocaowa go.

46. Tedy si oni na rkoma
rzucili, i pojmali go.

47. A jeden z tych, co tam
stali, dobywszy miecza, ude-

rzy sug najwyszego kapa-
na, i uci mu ucho.

48. A Jezus odpowiadajc
rzek im: Jako na zbójc
wyszlicie z mieczami i z kija-

mi, abycie mi pojmali.

49. Na kady dzie bywaem
u was w kociele, uczc, a nie

pojmalicie mi: ale trzeba,
aby si wypeniy Pisma.
50. A tak opuciwszy go,

wszyscy uciekli.

51. Ajedenjaki modzieniec
szed za nim

,
przyodziany

przecieradem na nagie ciao;
i uchwycili go modziecy.
52. Ale on opuciwszy prze-

cierado, nago uciek od nich.

53. Tedy przywiedli Jezusa
do najwyszego kapana: a
zeszli si do niego wszyscy
przedniej si kapani, i starsi, i

nauczeni w Pimie.
54. A Piotr szed za nim z

daleka a do dworu najwy-
szego kapana, i siedzia z

sugami, grzejc si u ognia.

_

55. Ale przedniejsi kapani,
i wszystka rada szukali prze-

ciwko Jezusowi wiadectwa,
aby go na mier wydali

;

wszake nie znaleli.

56. Albowiem ich wiele fa-
szywie wiadczyli przeciwko
niemu

;
ale wiadectwa ich nie

byy zgodne.

57. Tedy niektórzy powstaw-
szy, faszywie wiadczyli prze-
ciwko niemu, mówic:
58. Mymy to syszeli, e mó-
wi ; Ja rozwal ten koció r-



. MAREK 14. 15.

k uczyniony, a we trzech

dniach inny nie rk uczynio-

ny zbuduj.
59. Lecz i tak nie byo zgo-

dne wiadectwo ich.

60. Tedy stanwszy w po-

rodku najwyszy kapan, py-

ta Jezusa, mówic : Nie odpo-

wiadasz nic? Có to jest, co ci

przeciwko tobie wiadcz?
61. Ale on milcza a nic nie

odpowiedzia. Znowu go py-

ta najwyszy kapan, i rzek
mu: Tye jest on Chrystus,

Syn onego Bogosawionego?

62. A Jezus rzek : Jam jest

;

i ujrzycie Syna czowiecze-

go, siedzcego na prawicy mo-
cy Boej, i przychodzcego z

obokami niebieskiemi.

63. Tedy najwyszy ka-

pan rozdarszy szaty swoje,

rzek: Có jeszcze potrzebuje-

my wiadków?
64. Syszelicie blunierstwo.

Có si wam zda? a oni wszys-

cy osdzili go winnym by
mierci.

65. I poczli niektórzy na
plwa, i zakrywa oblicze je-

go, i bi we piciami i mó-
wi mu : Prorokuj ! A sudzy
policzkowali go.

66. A gdy Piotr by’ we dwo-
rze na dole

,
przysza jedna z

dziewek najwyszego kapana;
67. A ujrzawszy Piotra grze-

jcego si, wejrzaa na, i rze-

ka : I ty by z Jezusem Na-
zareskim.
68. Ale si on zaprza, mó-
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wic:Nie znam go, a niewiem,co

ty mówisz. I wyszed na dwór

do przysionka, a kur zapia.

69. Tedy dziewka ujrzawszy

go 'zasi, pocza mówi tym,

którzy tam stali : Ten jest je-

den z nich.

70. A on zasi zaprza si. A
znowu po maej chwilce ci, co

tam stali, rzekli Piotrowi:

Prawdziwie z nich jeste; bo
i Galilejczyk, i mowa twoja po-

dobna jest.

71. A on si pocz przekli-

na i przysiga, mówic : Nie

znam czowieka tego, o któ-

rym mówicie.

72. Tedy powtóre kur zapia.

I wspomnia Piotr na sowa,

które mu by powiedzia Je-

zus : e pierwej ni kur dwa-

kro zapieje
,

trzykro si
mnie zaprzesz. A wyszedszy,

paka.

RODZIA XV.

A zaraz rano naradziwszy si
przedniej si kapani z starszymi

i z nauczonymi w Pimie i ze

wszystk rad, zwizali Jezusa,

i wiedli go, i podali Piatowi.

2. I pyta go Piat: Tye jest

król ydowski ? A onmu odpo-

wiadajc rzek : Ty powiadasz.

3. I skaryli na przedniej si

kapani o wiele rzeczy
;

(ale on

nic nie odpowiedzia.)

4. Tedy go zasi pyta Piat,

mówic : Nic nie odpowiadasz ?

Oto jako wiele rzeczy wiadcz
przeciwko tobie.
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5. Ale Jezus przeci nic nie

odpowiedzia, tak, i si Piat
dziwowa.
6. A na wito zwyk im by

wypuszcza winia jednego, o
któregoby prosili.

7. I by jeden, którego zwa-
no Barabbasz, w wizieniu z
tymi, co rozruch czyni, któ-
rzy byli w rozruchu mobój-
stwo popenili.

8.Tedy lud wystpiwszy i go-
dem zawoawszy, pocz pro-
si, eby uczyni tak, jako im
zawsze czyni.

9. Ale Piat im odpowiedzia,
mówic: Chcecie, wypuszcz
wam króla ydowskiego?
10. (Wiedzia bowiem, i go

z nienawici wydali przedniejsi
kapani.
11. Ale przedniejsi kapani

podburzali lud, iby im raczej

Barabbasza wypuci.
12. A odpowiadajc Piat,

rzek im zasi : Có tedy chce-
cie, abym uczyni temu, któ-
rego nazywacie królemydow-
skim?
13. A oni znowu zawoali:

Ukrzyuj go!

14. A Piat rzek do nich : I

có wdy zego uczyni? Ale
oni tern bardziej woali: U-
krzyuj go

!

15. A tak Piat, chcc ludo-
wi dosy uczyni, wypuci im
Barabbasza, a Jezusa ubiczo-
wawszy, poda im, aby by u-

krzyowany.
16. Lecz onierze wprowa-

dzili go do dworu, to jest do
ratusza

,
i zwoali wszystkiej

j

roty.

_

17. A oblekszy go w szarat,
i uplótszy koron z ciernia,

woyli na

;

18.
.

I poczli go pozdrawia, ,

mówic: Bd pozdrowiony,
|

królu ydowski

!

.

19. I bili gow jego trzcin
i plwali na, a upadajc na
kolana, kaniali mu si.

20. A gdy si z niego na-
miali, zewlekli go z szaratu,
i oblekli go w szaty jego wa-
sne, i wiedli go, aby go ukrzy-
owali.

21.

Tedy przymusili mimo id-
cego niektórego Szymona Cy-
renejczyka, (który szed z po-
la,) ojca Aleksandrowego i Ru-
fowego, aby niós krzy jego.

j

22. 1 przywiedli gona miejsce
Golgata, co si wykada : Miej-
sce trupich gów.
23. I dawali mu pi wino z

myrr
;
ale go on nie przyj.

24. A gdy go ukrzyowali, \

rozdzielili szaty jego
,
miecc

o nie los, coby kto wzi mia.
25. A bya trzecia godzina, (

gdy go ukrzyowali.
26. By te napis winy jego

napisany: Król ydowski.
27. Ukrzyowali te z nim

dwóch zbójców; jednego po
prawicy, a drugiego po lewicy
jego.

28. I wypenio si Pismo,
które mówi : Z zoczycami
jest policzony.
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29. A ci, którzy mimo cho-

dzili, blunili go, chwiejc go-

wami swemi a mówic : Ehej

!

który rozwalasz koció a we
trzech dniach budujesz go

!

30. Ratuj samego siebie, a

zstp z krzya

!

31. Take te i przedniej si

i
kapani namiewajc si, jedni

J

do drugich z nauczonymi w
Pimie mówili : Innych rato-

I wa, a samego siebie ratowa

j

nie moe

;

;

32. Nieche teraz Chrystus

,
on król Izraelski zstpi z krzy-

j a, abymy ujrzeli i uwierzyli.

Ci tó, co z nim byli ukrzyo-
wani, urgali mu.

33. A gdy byo o godzinie

szóstej, staa si ciemno po
wszystkiej ziemi, a do go-

dziny dziewitej.

I 34. A o godzinie dziewitej

zawoa Jezus gosem wielkim,

mówic: Eloi! Eloi! Lamma
sabachtani, co si wykada:
Boe mój ! Boe mój ! czemu
mi opuci?
35. A niektórzy z tych, co

tam stali, usyszawszy mówili

:

Oto Elijasza woa.

36. Zatem bieawszy jeden,

napeni gbk octem, a wo-
ywszy j na trzcin

,
dawa

mu pi, mówic : Zaniechajcie,

patrzmy, jeli przyjdzie Eli-

jasz, zdejmowa go.

37. A Jezus zawoawszy go-
sem wielkim, odda ducha.

I 38. 1 rozerwaa si zasona ko-

cielna na dwoje, od wierzchu

a do dou.

39. Tedy widzc setnik, który

sta przeciwko niemu, i tak

woajc odda ducha, rzek:

Prawdziwie czowiek ten by
Synem Boym.
40. Byyt i niewiasty z da-

leka si przypatrujc, midzy
któremi bya Maryja Magda-

lena, i Maryja, Jakóba maego
i Jozesa matka, i Salome;

41. Które gdy jeszcze byy
w Galilei, chodziy za nim, a

posugoway mu; i wiele in-

nych, które z nim byy, wst-
piy do Jeruzalemu.

42. A gdy ju by wieczór,

(poniewa by dzie przygoto-

wania,) który jest przed saba-

tem,

43. Przyszedszy Józef z Ary-

matyi, poczesny radny pan,

który te sam oczekiwa kró-

lestwa Boego, miele wszed
do Piata, i prosi o ciao Je-

zusowe.

44. A Piat si dziwowa, je-

liby ju umar
;

i zawoawszy
setnika, pyta go, dawnoli u-

mar ?

45. A dowiedziawszy si od

setnika, darowa ciao Józe-

fowi.

46. A on kupiwszy przecie-

rado, i zdjwszy go, obwin
w przecierado, i pooy go

w grobie, któryby wykowany
z opoki, i przywali kamie do
drzwi grobowych.
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47. Ale Maryja Magdalena, i

Maryja, matka Jozesowa, pa-
trzay, kdy go pooono.

ROZDZIA XVI.

A gdy min sabat, Maryja
Magdalena, i Maryja, matka
Jakóbowa, i Salome, nakupiy
wonnych rzeczy, aby przy-
szedszy namazay go.
2. A bardzo rano pierwszego

dnia po sabacie przyszy do
grobu, gdy weszo soce.
3. I mówili do siebie : Któ
nam odwali kamie ode drzwi
grobowych?
4. (A spojrzawszy ujrzay, i
by kamie odwalony

;)
bo by

bardzo wielki.

5. I wszedszy w grób, ujrza-

y modzieca, siedzcego na
prawicy, odzianego szat bia-

;
i ulky si,

6. Ale im on rzek : Nie l-
kajcie si; Jezusa szukacie o-
nego Nazareskiego, który by
ukrzyowany; wsta z mar-
twych, niemasz go tu; oto
miejsce, gdzie go byo poo-
ono.
7. Ale idcie a powiedzcie

uczniom jego, i Piotrowi, e
was uprzedza do Galilei

;
tam

go ogldacie, jako wam po-
wiedzia.

8. A wyszedszy prdko, u-
cieky od grobu: albowiem
zdjo je drenie i zdumienie,
a nikomu nic nie powiaday

;

bo si bay.

9. A Jezus, gdy zmartwych-
wsta raniuczko pierwszego
dnia po sabacie, ukaza si
naprzód Maryi Magdalenie, z
którój by wygna siedm dy-
jabów.

10. A ona szedszy, opowie-
dziaa tym, co z nim bywali,
którzy si smucili i pakali. -

11. A oni usyszawszy, i y-
je, a i jest widziany od niej,
nie wierzyli.

12. Potem si t dwom z
nich idcym ukaza w innym
ksztacie, gdy szli przez pole.

13. A ci szedszy opowiedzieli
drugim

;
i tym nie uwierzyli,

j

.

14. Na ostatek si te onym
i

jedenastu wespó siedzcym
ukaza, i wyrzuca im na ocy
niedowiarstwo ich, i zatwar-
dzenie serca, i tym, którzy .

go widzieli wzbudzonego, nie {

wierzyli.

15. 1 rzek im : Idcnawszys-
|

tek wiat, kacie Ewangielij
wszystkiemu stworzeniu.

16. Kto uwierzy a ochrzci L
si, zbawion bdzie; ale kto /
nie uwierzy, bdzie potpion. I

j

17. A znamiona tych, co u- 1 1

wierz, te naladowa bd:
;W imieniu mojem dyjaby wy-

gania bd, nowemi jzyka- ;

mi mówi bd;
18.We bra bd, a choby i

co miertelnego pili, nie za-
szkodzi im

;
na niemocne rce

fka bd, a dobrze si mie !
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19. A tak Pan przestawszy

z nimi mówi, wzity jest do

nieba, i usiad na prawicy

Boej.
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20. A oni wyszedszy kazali

wszdy
;
a Pan im pomaga, i

sowa ich potwierdza przez

cuda, które czynili.

Ewangielija wedug S. ukasza.

ROZDZIA I.

Poniewa wiele si ich podj-

o, sporzdzi historyj o tych

sprawach, o których my pe-

wn wiadomo mamy

;

2. Tak jako nam podali ci,

którzy od pocztku sami wi-

dzieli, i sugami tego sowa
byli :

3. Zdao si te i mnie, któ-

(rym tego wszystkiego z po-

cztku pilnie doszed, tobie to

porzdnie wypisa, zacny Teo-

|hle!

I 4. Abypozna pewno tych

rzeczy, których ci nauczono.

5. By za dni Heroda, króla

j

Judzkiego, kapan niektóry,

imieniem Zacharyjasz, z prze-

'miany Abijaszowej, a ona je-

go bya z córek Aaronowych,
,której imi byo Elbieta,

j

6. A byli oboje sprawiedli-

wymi przed obliczem Boem,
chodzc we wszystkich przy-

jkazaniach i usprawiedliwie-

niach Paskich bez nagany.

7. I nie mieli potomstwa,

przeto i Elbieta bya nie-

P.

podna, a byli oboje podeszy-

mi w latach swoich.

8. Stao si tedy, gdy odpra-

wia urzd kapaski w po-

rzdku przemianyswojej przed
Bogiem,

9. e wedug zwyczaju urz-

du kapaskiego przypad na
los, aby kadzi, wszedszy do

kocioa Paskiego.
10. A wszystko mnóstwo lu-

du byo na dworze, modlc
si w godzin kadzenia.

11. Tedy mu si pokaza A-

nio Paski, stojcy po prawej

stronie otarza, na którym ka-

dzono.

12. I zatrwoy si Zachary-

jasz ujrzawszy go, a boja
przypada na.
13. I rzek do niego Anio:

Nie bój si, Zacharyjaszu ! bo
jest wysuchana modlitwa two-

ja, a Elbieta, ona twoja, u-

rodzi syna, i nazwiesz imi
jego Jan,

14. Z którego bdziesz mia
rado i wesele, i wiele ich ra-

dowa si bd z narodzenia

jego-

7
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15. Albowiem bdzie wielkim
przed obliczem Paskiem

;
wi-

na i napoju mocnego nie b-
dzie pi, a Duchem witym
bdzie napeniony zaraz z y-
wota matki swojej.

16. A wielu z synów Izrael-

skich obróci ku Panu, Bogu
ich.

17. Bo on pójdzie wprzód
przed obliczem jego w duchu i

w mocyElijaszowej, abyobró-,
. ci serca ojców ku dzieciom, a
odporne ku roztropnoci spra-
wiedliwych

,
aby sporzdzi

Panu lud gotowy.
18. I rzek Zacharyjasz do

Anioa : Po czeme to poznam ?

bom ja jest stary, a ona moja
podesza w latach swych.
19. A odpowiadajc Anio,

rzek mu: Jam jest Gabryjel,

który stoj przed obliczem
Boem, a posanym jest, abym
mówi do ciebie, a ibym ci to

wesoe poselstwo odniós.
20. A oto oniemiejesz, a nie

bdziesz móg mówi a do
onego dnia, którego si to

stanie, dlatego, e nie uwie-

rzy sowom moim, które si
wypeni czasu swego.

21. A lud oczekiwa Zacha-

ryjasza
;

i dziwowali si, e si
tak dugo bawi w kociele.

22. A wyszedszy nie móg
do nich mówi

;
i poznali

,
e

widzenie widzia w kociele;

bo im przez znaki ukazywa,
i zosta niemym.
23. I stao si, gdy si w}r-

peniy dni posugiwania jego,

odszed do domu swego.

24. A po onych dniach po-
cza Elbieta, ona jego, i

krya si przez pi miesicy,
mówic

:

25. I mi tak Pan uczyni we
dni, w które na mi wejrza,
aby odj hab moj midzy

-

ludmi.
26. A w miesicu szóstym

posany jest Anio Gabryjel
od Boga do miasta Galilejskie-

go, które zwano Nazaret,

27. Do Panny polubionej
mowi, któremu imi byo
Jezef, z domu Dawidowego, a
imi Panny, Maryja.
28. A wszedszy Anio do niej,

rzek: Bd pozdrowiona, a-
sk udarowana, Pan jest z to-

b : bogosawiona ty midzy
niewiastami.

29. Ale ona ujrzawszy go, za-

trwoya si na sowa jego, i

mylaa, iakieby to byo po-

zdrowienie.

30. I rzek jej Anio: Nie
bój si, Maryjo! albowiem
znalaza ask u Boga.

31. A oto poczniesz w ywo-
cie, i porodzisz yna, i nar

zwiesz imi jego Jezus.

32. Ten bdzie wielki, a Sy-
nem Najwyszego bdzie na-

zwany, i damu Pan Bóg stolic

Dawida, ojca jego;

33. I bdzie królowa nad
domem Jakóbowym na wieki,

a* królestwu jego nie bdzie
koca.
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34. Zatem Maryja rzeka do

Anioa: Jako to bdzie, gdy
ja ma nie znam?
35. A odpowiadajc Anio,

rzek jej : Duch. wity zstpi

na ci, a moc Najwyszego
zacieni ci

;

przetó i to, co si
z ciebie wite narodzi, na-

zwane bdzie Synem Boym.
36. A oto Elbieta, pokre-

wna twoja, i ona pocza syna
w staroci swojej, a ten mie-

sic jest szósty onej, któr na-

zywano niepodn.
37. Bo nie bdzie niemone

u Boga adne sowo.
38. 1 rzeka Maryja : Oto su-

ebnica Paska; nieche mi
si staniewedug sowa twego.

I odszed od niej Anio.
39. Tedy wstawszy Maryja
w onych dniach, posza w
górn krain z kwapieniem
do miasta Judzkiego.

40. A wszedszy w dom
Zacharyiaszowy

,
pozdrowia

Elbiet.
41. I stao si, skoro usy-

szaa Elbieta pozdrowienie
Maryi, skoczyo niemowltko
w ywocie jej, i napeniona jest

Elbieta Duchem witym.
42. I zawoaa gosem wiel-

kim, i rzeka : Bogosawiona
ty midzy niewiastami, i bo-
gosawiony owoc ywota twe-

go!

43. A skde mi to, i przy-
sza matka Pana mego do
mnie?
44. Albowiem oto jako do-

szed gos pozdrowienia twego

do uszów moich, podskoczyo
od radoci niemowltko w
ywocie moim.

45. A bogosawiona, która

uwierzya: gdy si wykona-

j te rzeczy, które jej s opo-

wiedziane od Pana.

46. Tedy rzeka Maryja:

Wielbi dusza moja Pana
;

47. I rozradowa si duch
mój w Bogu, zbawicielu moim,

48. I wejrza na unienie
suebnicy swojej

;
albowiem

oto odtd bogosawion mi
zwa bd wszystkie narody.

49. Bo mi uczyni wielkie

rzeczy ten, który mocny jest,

i wite imi jego

;

50. I którego miosierdzie

zostaje od narodu do narodu
nad tymi, co si go boj.

51. Dokaa mocy ramieniem
swojem, i rozproszy pyszne
w mylach serca ich.

52. cign mocarze z stolic

ich, a wywyszy unione.

53. aknce napeni dobre-

mi rzeczami
,
a bogacze roz-

puci próne.

54. Przyj Izraela, sug swe-

go, pamitajc na miosier-
dzie swoje,

55. Jako mówi do ojców
naszych, do Abrahama i na-

sienia jego na wieki.

56. I zostaa z ni Maryja ja-

koby trzy miesice; poterp
si wrócia do domu swego.

57. A Elbiecie wypeni si

V
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czas, aby porodzia, i porodzi-

a syna.

58. A usyszawszy ssiedzi i

pokrewni jej
,
i Pan z ni u-

czyni wielkie miosierdzie

swoje, radowali si pospou z

ni.
59. I stao si, e ósmego

dnia przyszli, aby obrzezali

dziecitko
;

i nazwali je imie-

niem ojca jego, Zacharyja-

szem.

60. Ale odpowiadajc matka
jego, rzeka: Nie tak; lecz na-

zwany bdzie Janem.

61. I rzekli do niej : adnego
iemasz w rodzie twoim, coby

go zwano tern imieniem.

62. I skinli na ojca jego, ja-

koby go chcia nazwa.
63. A on kazawszy sobie po-

da tabliczk, napisa mówic

:

Jan jest imi jego. I dziwo-

wali si wszyscy.

64. A zarazem otworzyy si
usta jego, i jzyk jego, i mó-
wi, wielbic Boga.

65. I przyszed strach na
wszystkie ssiady ich, i po
wszystkiej górnej krainie

Judzkiej rozgoszone s wszy-

stkie te sowa.
66. Tedy wszyscy, którzy o

tern syszeli, skadali to do

serca swego, mówic: Có to

wdy za dzieci bdzie ? I by-

a z nim rka Paska.
67. A Zacharyjasz, ojciec

jego, napeniony bdc Du-
chem witym

,

prorokowa
mówic

:

68. Bogosawiony niech b-
dzie Pan, Bóg Izraelski, i na-

wiedzi i sprawi odkupienie
ludowi swojemu

;

69. I wystawi nam róg zba-

wienia w domu Dawida, sugi
swego,

70. Tak jako mówi przez

usta witych proroków swo-

ich, którzy byli od wieku

:

71. I im mia da wyba-

.

wienie od nieprzyjació na-

szych i z rki wszystkich,

którzy nas nienawidzili

;

72. Aby uczyni miosierdzie

z ojcami naszymi, i wspomnia
na przymierze swoje wite,
73. I na przysig, któr

przysig Abrahamowi
,

ojcu

naszemu, e nam to da mia,

74. Ibymy mu bez bojani,

z rki nieprzyjació naszych

bdc wybawieni, suyli

;

75.W witobliwoci i w spra-

wiedliwoci przed obliczem je-

go, po wszystkie dni ywota
naszego.

76. A ty, dziecitko ! Proro-

kiem Najwyszego nazwane
bdziesz; bo pójdziesz wprzód
rzed obliczem Paskiem, a-

y gotowa drogi jego.

77. A iby da znajomo
zbawienia ludowi jego przez

odpuszczenie grzechów ich.

78. Przez wntrznoci mio-
sierdzia Boga naszego, w któ-

rych nawiedzi nas Wschód z

wysokoci.
79. Aby si ukaza siedzcym
w ciemnoci i w cieniu mierci
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ku wyprostowaniu nóg na-

szych na drog pokoju.

80. A ono dziecitko roso, i

umacniao si w duchu, i byo
na pustyniach a do onego

dnia, którego si okazao przed

Izraelem.

KODZIA H.

I stao si w one dni
,
e wy-

szed dekret od cesarza Au-

gusta, aby popisano wszystek

wiat.

2. A ten popis pierwszy sta

si, gdy Cyreneusz by staro-

st Syryjskim.

3. I szli wszyscy, aby popi-

sani byli, kady do miasta

swego.

4. Wstpi te i Józef z Gali-

lei z miasta Nazaretu do ziemi

Judzkiej, do miasta Dawido-

wego, które zowi Betlehem,

(przeto
,
i on by z domu i z

familii Dawidowej ;)

5. Aby by popisany z Ma-

ryj, polubion sobie maon-
k, która bya brzemienn.

6. I stao si, gdy tam byli,

wypeniy si dni
,
aby poro-

dzia.

7. I porodzia syna swego

pierworodnego; a uwina go

w pieluszki, i pooya go w
obie

,
przeto, i miejsca nie

mieli w gospodzie.

8. A byli pasterze w onej

. krainiew polu nocujcy i stra

nocn trzymajcy nad stadem

swojem.

9. A oto Anio Paski stan
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podle nich, a ciwaa Paska
zewszd owiecia je, i bali si

bojani wielk.

10. I rzek do nich Anio:

Nie bójcie si ;
bo oto zwiastu-

j wam rado wielk, która

bdzie wszystkiemu ludowi

:

11. I si wam dzi narodzi

zbawiciel, który jest Chrystus

Pan, w miecie Dawidowem.

12. A towam bdzie za znak:

Znajdziecie niemowltko uwi-

nione w pieluszki, lece w
obie.
13. A zaraz z onym Anioei

przybyo mnóstwo wojsk nie-

bieskich, chwalcych Boga i

mówicych

:

14. Chwaa na wysokociach

Bogu, a na ziemi pokój
,
w

ludziach dobfe upodobanie.

15. I stao si, gdy odeszli

Anioowie od nich do nieba,

e oni pasterze rzekli jedni

do drugich : Pójdmy a do

Betlehemu
,
a ogldajmy t

rzecz, która si staa, któr
nam Pan oznajmi.

16. A tak spieszc si, przy-

szli i znaleli Maryj, i Józefa,

i ono niemowltko lece w
obie.
17. I ujrzawszy rozsawiali

to, co im byo powiedziano o

tern dziecitku.

18. A wszyscy, którzy sy-

szeli, dziwowali si temu, co

im pasterze powiadali.

19. Lecz Maryja zachowy-

waa wszystkie te sowa, uwa-

ajc je w sercu swojem.
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20. I wrócili si pasterze,

wielbic i chwalc Boga ze

wszystkiego, co syszeli i wi-

dzieli, tak jako im byo powie-
dziano.

21. A gdy si wypenio om
dni, aby obrzezano ono dzie-

citko, tedy imi jego nazwa-
ne jest Jezus, którem byo na-
zwane od Anioa, pierwej ni
si w ywocie poczo.
22. Gdy si te wypeniy

dni oczyszczenia jej wedug
zakonu Mojeszowego, przy-
nieli go do Jeruzalemu

,
aby

go stawili Panu,

23. (Tak jako napisano w
zakonie Paskim : e wszelki
mczyzna, otwierajcy ywot,
witym Panu nazwany b-
dzie.)

24. A eby oddali ofiar we-
dug tego, co powiedziano w
zakonie Paskim, par syno-
garlic, albo dwoje gobit.
25. A oto by czowiek w

Jeruzalemie, któremu imi by-
o Symeon

;
a ten czowiek by

sprawiedliwy i bogobojny,
oczekujcy pociechy Izrael-

skiej, a Duch wity by nad
nim.

26. I obwieszczony by od
Boga przez Ducha witego,
e nie mia oglda mierci,
aby pierwej oglda Chrystu-
sa Paskiego.
27. Ten przyszed z natchnie-

nia Ducha witego do kocio-
a

;
a gdy rodzice wnosili dzie-

citko, Jezusa, aby uczynili

wedug zwyczaju zakonnego
przy nim.

28. Tedy on wziwszy go na
rce swoje, chwali Boga i

mówi

:

29. Teraz puszczasz sug
twego, Panie! wedug sowa
twego, w pokoju;
30. Gdy oczy moje oglday

zbawienie twoje,

31. Które zgotowa przed
obliczem wszystkich ludzi

;

32. wiato ku objawieniu
poganom, a chwa ludu twe-
go Izraelskiego.

33. A ojciec i matka jego
dziwowali si temu, co powia-
dano o nim.

34. I bogosawi im Symeon,
i rzek do Maryi

,
matki jego

:

Oto ten pooony jest na upa-
dek i na powstanie wielu ich

w Izraelu, i na znak, przeciw
któremu mówi bd.
35. (I twoj wasn dusz

miecz przeniknie,) aby myli
z wielu serc objawione byy.
36. A bya Anna prorokini,

córka Fanuelowa, z pokolenia
Asser, która bya bardzo po-

desza w latach
,

i ya siedm
lat z mem od paniestwa
swego.

37. A ta b}da wdow, okoo
omdziesit i czterech lat; któ-

ra nie wychodzia z kocioa,
w postach i w modlitwach su-c Bogu w nocy i we dnie.

38. Ta te oneje godziny
nadszedszy, wyznawaa Pana,
i mówia o nim wszystkim, któ-
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rzy oczekiwali odkupienia w I

Jeruzalemie.

39.A takwykonawszy wszyst-

ko wedug zakonu Paskiego,

wrócili si do Galilei, do mia-

sta swego Nazaretu.

40. A dziecitko ono roso, i

umacniao si w Pucku, pene

bdc mdroci, a aska Boa
bya nad nióm.

41. A rodzice jego chadzali

na kady rok do Jeruzalemu

na wito wielkanocne.

42. A gdy ju by we dwu-

nastym roku, a oni wstpo-

wali do Jeruzalemu wedug
zwyczaju onego wita;

43. I gdy skoczyli one dni,

a ju si wracali nazad, zostao

dzieci Jezus w Jeruzalemie, a

tego nie wiedzia Józef i matka

j
eg°-

. . ,
. ,

44. Lecz mniemajc ,
e jest

w towarzystwie podrónem,

uszli dzie drogi, i szukali go

| midzy krewnymi i midzy

l znajomymi.

45. A gdy go nie znaleli,

wrócili si do Jeruzalemu, szu-

I kajc go.

46.1 stao si po trzech dniach,

e go znaleli siedzcego w ko-

ciele w porodku doktorów,

suchajcego ich i pytajcego

ich.

47. 1 zdumiewali si wszyscy,

i

którzy go suchali, nad rozu-

mem i nad odpowiedziami je-

. g°- , .

48. A ujrzawszy' go rodzice,

zdumieli si. I rzeka do niego
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matka jego: Synu! przeoze

nam to uczyni? Oto oj ciec twój

i ja z boleci szukalimy ci.

49. I rzek do nich: Có jest,

ecie mi szukali? Izalicie

nie wiedzieli, i w tych rze-

czach, które s Ojca mego, ja

by musz?
>

50. Lecz oni nie zrozumieli

tego sowa, które im mówi.

51. I zstpi z nimi, i przy-

szed do Nazaretu, a by im

poddany. A matka jego zacho-

wywaa wszystkie te sowa w
sercu swojem.

52. A Jezus pomnaa si w
mdroci, i we wzrocie i w a-

sce u Boga i u ludzi.

ROZDZIA IH.

A roku pitnastego pano-

wania Tyberyjusza Cesarza,

gdy Poncki Piat by starost

Judzkim, a Herod Tetrarch

Galilejskim, a Filip, brat jego,

Tetrarch Iturejskim i krai-

ny Trachonitskiej ,
a Lizani-

jasz Tetrarch Abileskim;

2. Za najwyszych kapanów

Annasza i Kaifasza, stao si

sowo Boe do Jana, Zacka-

ryjaszowego syna, na puszczy.

3. I przyszed do wszystkiej

krainy lecej okoo Jordanu,

kac chrzest pokuty na od-

puszczenie grzechów.

4. Jako napisano w ksigach

proroctw Izajasza proroka,

mówicego: Gos woajcego

na puszczy; gotujcie drog
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Pask, proste czycie eie-
szki jego.

5. Kady padó bdzie wy-
peniony, a kada góra i pa-
górek bdzie zniony, i miej-
sca krzywe wyprostuj si, a
ostre drogi bd gadkiemi;
6. 1oglda wszelkie ciao zba-

wienie Boe.
7 . Mówi tedy ludowi, który

wychodzi, abyby ochrzczony
od niego : Rodzajujaszczurczy!
któ wam pokaza

, ebycie
uciekali przed przyszym gnie-
wem?
8. Przynocie tedy owoce

godne pokuty, a nie poczynaj-
cie mówi sami w sobie : Ojca
mamy Abrahama; albowiem
powiadam wam, e Bóg moe
i z tych kamieni wzbudzi dzie-

ci Abrahamowi.
9. A ju siekiera do korzenia

drzew przyoonajest; przeto
kade drzewo, które nie przy-
nosi owocu dobrego, bywa wy-
cite i w ogie wrzucone.
10. I pyta go lud, mówic

:

Có tedy czyni bdziemy?

>

11. A on odpowiadajc rzek
im Kto ma dwie suknie,* nie-

chaj udzieli temu
,
co niema

;

a kto ma pokarm, niech take
uczyni.

12. Przyszli te i celnicy, aby
byli chrzczeni, i rzekli do nie-

go: Nauczycielu! a my có
czyni bdziemy?
13. A on rzek do nich : Nic

wicej nie wycigajcie nad to,

co wam postanowiono.

14. Pytali go te i onierze,
mówic : A my co czyni b-
dziemy? I rzek do nich: Ni-
komu gwatu nie czycie, i ni-

kogo nie potwarzajeie, a prze-
stawajcie na odzie waszym.
15.Agdy lud oczekiwa, i my-

lili wszyscy w sercach swych
o Janie, jeliby sn on nie by
Chrystusem,

16. OdpowiedziaJan wszyst-
kim, mówic : Ja was chrzcz
wod; lecz idzie mocniejszy nad
mi,któremum niejest godzien
rozwiza rzemyka u bótów je-

go
;
ten was chrzci bdzie Du-

chem witym i ogniem.
17. Którego opata jest w r-

ku jego, a wyczyci bojewisko
swoje, i zgromadzi pszenic do
gumna swego, ale plewy spali

ogniem nieugaszonym.
18. A tak wiele i innych rze-

czy napominajc, odpowiada
ludowi.

19. A Herod, Tetrarcha, b-
dc strofowany od niego dla
Herodyjady, ony Filipa, bra-
ta jego, i dla wszystkich zych
spraw, które czyni Herod,
20. Przyda i to nade wszyst-

ko, i wsadzi Jana do wizie-
nia.

21.1 stao si,gdyby chrzczo-

ny wszystek lud, i gdy Jezus
by ochrzczony, i modli si,

e si niebo otworzyo

;

22. 1zstpi na Duchwity
w ksztacie cielesnymjako go-
bica, i sta si gos z nieba,

mówic : Ty jest on Syn mój
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miy; w tobie mi si upodo-

bao.
23. A Jezus poczyna by ja-

koby w trzydziestu latach, b-
dc (jako mniemano,) synem
Józefa, syna Helego,

24. Syna Matatowego, syna

Lewiego, syna Melchyjego. sy-

na Jannego, syna Józefowego,

25. Syna Matatyjaszowego,

syna Amosowego, syna Nau-
mowego, syna Eslego, syna

Naggiego,

26. Syna Maatowego, syna

Mattatyjaszowego, syna Seme-
jego, syna Józefowego, syna

Judowego,
27. Syna Joannowego, syna

Resowego, syna Zorobabelo-

wego, syna Salatyjelowego, sy-

na Neryjego,

28. Syna Melchyjego
,
syna

Addyjego, syna Kosamowego,
syna Elmodamowego

,
syna

Irowego,

29. Syna Jozego, syna Elije-

zerowego, syna Jorymowego,
synaMattatego, syna Lewiego,

30.SynaSymeonowego, syna
Judowego, syna Józefowego,

syna Jonanowego, syna Elija-

kimowego,
31. Syna Meleowego, syna

Mainanowego, syna Mattata-

nowego, syna Natanowego, sy-

na Dawidowego.
32. Syna Jessego, syna Obe-

dowego, syna Boozowego, syna
Salmonowego, syna Nasono-
wego,

33. Syna Aminadabowego,

syna Aramowego, syna Esro-

mowego, synaFaresowego, sy-

na Judowego,
34. Syna Jakóbowego, syna

Izaakowego, syna Abrahamo-
wego, syna Tarego, syna Na-
cliorowego,

35. Syna Saruchowego, syna
Ragawowego, syna Falekowe-

go, syna Heberowego, syna
Salego,

36. Syna Kainowego, syna
Arfaksadowego

,
syna Semo-

wego, syna Noego, syna La-

mechowego,
37. Syna Matusalemowego,

syna Enochowego, syna Jare-

dowego, syna Malaleelowego,

syna Kainanowego,
38. Syna Enosowego, syna

Setowego, syna Adamowego,
syna Boego.

ROZDZIA IV.

A Jezus peen bdc Ducha
witego, wróci si od Jorda-

nu, i pdzony jest od Ducha
na puszcz.
2. 1 by przez czterdzieci dni

kuszony od dyjaba, a nie jad
nic przez one dni

;
ale gdy si

te skoczyy, potem akn.
3. I rzek mu dyjabe : Jeli

jest Syn Boy, rzecz kamie-
niowi temu, aby si sta Chle-

bem.
4. Ale Jezus odpowiedzia
mu, mówic : Napisano, i nie

samym chlebem y bdzie
czowiek, ale kadem sowem
Boem.
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5. I wwiód go dyjabe na
gór wysok, i pokaza mu
wszystkie królestwa wiata we
mgnieniu oka.

6 . I rzek mu dyjabe: Dam
ci t wszystk moc i saw
ich

;
bo mi jest dana, a komu

chc, dawam j.
7. A tak jeli si ukonisz
przedemn

,
bdzie wszystko

twoje.

8.A odpowiadajcJezus rzek
mu: Pójd precz odemnie, sza-

tanie ! albowiem napisano

:

Panu, Bogu twemu, kania
si bdziesz, i jemu samemu
suy bdziesz.

9. Potem wiód go do Jeru-
zalemu, i postawi go na ganku
kocielnym, i rzek mu : Jeli
jest Syn Boy, spu si std
na dó;

10. Albowiem napisano: e
Anioom swoim przykaza o
tobie, aby ci strzegli,

11. A e ci na rkach nosi
bd, by sn nie obrazi o
kamie nogi twojej.

12. A odpowiadajc Jezus
rzek mu: Powiedziano: Nie
bdziesz kusi Pana

,
Boga

twego.

13. A gdy dokoczy wszyst-
kich pokus dyjabe, odstpi
od niego dó czasu.

14. I wróci si Jezus w mocy
onego Ducha do Galilei. I ro-

zesza si o nim wie powszyst-
kiej onej okolicznej krainie.

15. A on naucza w bónicach

ich
,

i by sawiony od wszyst-
kich. .

16. I przyszed do Nazaretu,
gdzieby wychowany, i wszed
wedug zwyczaju swego w
dzie sabatu do bónicy, i

wsta, aby czyta.

17. I podano mu ksigi Iza-

jasza proroka
;
a otworzywszy

ksigi, znalaz miejsce, gdzie
byo napisano

:

18. Duch Paski nademn

;

przeto mi pomaza, abym o-

powiada Ewangielij ubogim

;

posa mi, abym uzdrawia
skruszone na sercu

,
abym

zwiastowa pojmanym wyzwo-
lenie, i lepym przejrzenie, i

abym wypuci ucinione na
wolno

;

19. Abym opowiada rok
Paski przyjemny.
20. A zawarszy ksig i od-

dawszy j sudze, usiad; a
oczy wszystkich w bónicy
pilnie na patrzay.
21. I pocz do nich mówi:

Dzici si wypenio to pismo
w uszach waszych.

22. I wszyscy mu dawali
wiadectwo

,
i dziwowali si

wdzicznoci onych sów, które
pochodziy z ust jego, i mó-
wili : Iza ten nie jest syn Jó-

zefowy ?

23. I rzek do nich : Pewnie
mi rzeczecie on przypowie

:

Lekarzu ! ulecz samego siebie

!

Comy syszeli, e uczyni w
Kapernaum, uczy i tu w oj-

czynie swojej.



. UKASZ 4.

24-. I rzek do nich: Zapra-

wd wam powiadam: aden
Drorok nie jest przyjemnym

w ojczynie swojej.

25. Ale wamw prawdzie po-

wiadam, e wiele wdów byo
ia dni Elijaszowych w ludzie

[zraelskim, gdy byo zamknio-

ne niebo przez trzy lata i sze
miesicy, tak i by wielki

gód po wszystkiej ziemi

;

°26. Wszake do adnej z nich

nie by posany Elijasz, tylko

do Sarepty, miasta Sydoskie-

go, do jednej wdowy.

27. 1 wiele byo trdowatych

za Elizeusza proroka, w ludzie

Izraelskim; wszake aden z

nich nieby oczyszczony, tylko

Naaman, Syryjczyk.

I 28. Tedy wszyscy w bónicy,

gdy to syszeli, napenieni byli

gniewem

;

|

29. A wstawszy, wypchnli

go precz z miasta
,

i wywiedli

go na wierzch góry, na której

miasto ich zbudowane byo,

aby go z niej na dó zrzucili.

30. Ale on przeszedszy przez

porodek ich, uszed.

31. I zstpi do Kapernaum,
; miasta Galilejskiego, a tam je

naucza w sabaty.

32. I zdumiewali si nad

nauk jego; bo bya mocna
mowa jego.

33. A w bónicy by czo-

wiek, który mia ducha dyja-

ba nieczystego, i zawoa go-

sem wielkim,

34. Mówic : Ach ! Có my z

107

tob mamy, Jezusie Nazare-
ski ? Przyszede, aby nas wy-

traci
;
znam ci, kto jest,e

on wity Boy.
35. I zgromi go Jezus, mó-

wic: Umilknij a wynijd z

niego. Tedy dyjabe porzuciw-

szy go w porodek, wyszed z

niego, nic mu nie zaszkodziw-

szy.

36. I przyszed strach na

wszystkie, i rozmawiali mi-
dzy sob, mówic : Có to za

sowo
,
e z wadz i z moc

rozkazuje duchom nieczystym,

a wychodz?
37.1 rozeszja si o nim wie

na wszystkie miejsca okolicz-

nej krainy.

38. A Jezus wstawszy, z bó-

nicy wszed w dom Szymona,

a wiekra Szymonowa miaa
gorczk wielk

;
i prosili go

za ni.
39. Tedy on stanwszy nad

ni, zgromi gorczk, i opu-

cia j; a zarazem wstawszy,

posugiwaa im.

40. A gdy soce zachodzio,

wszyscy, którzy mieli choru-

jce na rozmaite niemocy,

przywodzili je do niego, a on

na kadego z nich rce wo-
ywszy, uzdrawia je.

41. Ku temu wychodzili i

dyjabli z wielu ich
,
woajc i

mówic: Ty jest on Chry-

stus, Syn Boy ;
ale on zgro-

miwszy je, nie dopuszcza im

mówi
;
bo wiedzieli, i on jest

Chrystus.
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42. A gdy by dzie, wy-
szedszy, szed na miejsce pu-
ste. A lud go szuka, i przy-
szli a do niego, i zatrzymy-
wali go, aby nie odchodzi od
nich.

43. A on rzek do nich : I
innym miastom musz opo-
wiada królestwo Boe

;
bom

na to posany.
44. I kaza w bónicach Ga-

lilejskich.

BODZIA V.

I stao si, gdy na lud na-
lega, aby sucha sowa Bo-
ego, e on sta podle jeziora

Gienezaretskiego.

2. I ujrza dwie odzi stojce
przy jeziorze

;
ale rybitwi wy-

szedszy z nich
,
pókali sieci.

3. A wstpiwszy w jedn z

tych odzi, która bya Szymo-
nowa, prosi go, aby maluczko
odjecha od brzegu

;
a usiad-

szy, uczy on lud z onej odzi.
4. A gdy przesta mówi,

rzek do Szymona: Zajed na
gbi, a zapucie sieoi wasze
ku owieniu.
5. A odpowiadajc Szymon,

rzek mu : Mistrzu
!
przez ca

noc robic, nicemy nie poj-
mali; wszake na sowo twoje
zapuszcz sie.

6. A gdy to uczynili, zagar-
nli ryb mnóstwo wielkie, tak,

e si rwaa sie ich.

7. I skinli na towarzysze,
którzy byli w drugiej odzi,
aby przybywszy ratowali ich

;

i przybyli i napenili obie o-
dzi, a si zanurzay.
8. Co widzc Szymon Piotr,

przypad do kolan Jezuso-
wych, mówic: Wynijd o-

demnie
; „ bom jest czowiek

grzeszny, Panie!

9. Albowiem go by strach
ogarn, i wszystkie, co z nim
byli, z onego obowu ryb, któ-
re byli zagarnli.

10. Take i Jakóba i Jana,
syny Zebedeuszowe

,
którzy

byli towarzysze Szymonowi. I

rzek Jezus do Szymona: Nie
bój si; od tego czasu ludzi

owi bdziesz.

11. A oni wycignwszy ód
na brzeg, wszystko opuciw-
szy, poszli za nim.
12. I stao si, gdy by w

niektórem miecie, e oto by
tani m peen trdu, który
ujrzawszy Jezusa, pad na,
twarz, i prosi go, mówici
Panie! jeli chcesz, moeszmi !

oczyci.
13. Tedy wycignwszy Je- 1

zus rk, dotkn si go, mó-7!
wic : Chc, bd oczyszczony / j

i zaraz odszed trd od niegol
]

14. I przykaza mu, aby te-

go nikomu nie powiada
;
ale

rzek : Id, a uka si kapa-l
nowi, i ofiaruj za oczyszczenie l

twoje, tak jako rozkaza Moj-
esz, na wiadectwo przeciwko
nim.

15. 1 rozchodzia si tern wi- 1'

cej powie o nim
;
i schodziy

j
si mnóstwa wielkie, aby go k
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niego od niemocy swoich.

16. Ale on odchadza na pu-

styni, i modli si.

17. I stao si dnia niektó-

rego, e on naucza, a siedzieli

te tam i Faryzeuszowie i nau-

czyciele Zakonu , . którzy si
byli zeszli ze wszystkich mia-

steczek Galilejskich i Judzkich,

i z Jeruzalemu
;
a moc Paska

przytomna bya ku uzdrawia-

niu ich.

18. A oto mowie nieli na
ou czowieka powietrzem ru-

szonego, i szukali, jakoby go
wnie i postawi przed nim.

19. A gdy nie znaleli
,
któ-

rdyby go wnieli, dla ciby,
wstpiwszy na dach, przez po-

sow spucili go z oem w po-

rodek przed Jezusa.

20. Który ujrzawszy wiar
eh, rzek mu : Czowiecze ! od-

puszczone s tobie grzechy
;woje.

21. Tedy poczli myli nau-
?zeni w Pimie i Faryzeuszo-
wie, mówic : Któ to jest, co
nówi blunierstwa ? Któ mo-
ie odpuszcza grzechy, tylko
•>am Bóg.

22. Ale Jezus poznawszy
nyli ich, odpowiadajc rzek
lo nich: Có mylicie w ser-

iach waszych?
23. Cójest atwiejszego, rzec

:

Odpuszczone s tobie grzechy
woje, czyli rzec: Wsta a
ihod ?

24. Ale ibycie wiedzieli, e

Syn czowieczy ma moc na zie-

mi odpuszcza grzechy, (rzek
owietrzem ruszonemu

:)
To-

ie mówi : Wsta, a wziwszy
na si oe swoje, id do domu
twego.

25. A on zarazem wstawszy
przed nimi

,
wziwszy na si

to, na czem lea, szed do do-

mu swego, wielbic Boga.
26. I zdumieli si wszyscy

,
i

chwalili Boga
,

i napenieni
bylibojani, mówic : Widzie-
limy dzi dziwne rzeczy.

27. A potem wyszed i ujrza
celnika

,
imieniem Lewiego,

siedzcego na cle, i rzek mu

:

Pójd za mn.
28. I opuci wszystko, a

wstawszy, szed za nim.

29. I sprawi mu Lewi uczt
wielk w domu swoim

;
a byo

wielkie zgromadzenie celni-

ków i innych, którzy z nim za

stoem siedzieli.

30. Tedy szemrali nauczeni

w Pimie i Faryzeuszowie, mó-
wic do uczniów jego : Przecz

z celnikami i z grzesznikami

jecie i pijecie?

31. A Jezus odpowiadajc,
rzek do nich : Nie potrzebu-

jc zdrowi lekarza, ale ci, co

si le maj;
32. Nie przyszedem, wzy-
wa sprawiedliwych, ale grze-

sznych do pokuty.

33. A oni mu rzekli : Przecz

uczniowie Janowi czsto posz-

cz i modl si, take i Fary-
zejscy, a twoi jedz i pij?
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34. A on im rzek : Izali mo-
ecie uczyni, eby synowie
onicy maeskiej pocili,

póki z nimi jest oblubieniec?
35. Lecz przyjd dni, gdy

oblubieniec odjty bdzie od
nich; tedy w one dni poci
bd.
36. Powiedzia im te podo-

biestwo : Iaden aty z szaty
nowej nie przyprawia do szaty
wiotchej

;
bo inaczej to, co jest

nowego, drze wiotche, a do
wiotchego nie zgadza si ata
z nowego.

37. 1 nikt nie leje wina nowe-
go w stare statki

;
bo inaczej

wino mode rozsadzi statki, i

samo wyciecze, i statki si
popsuj.
38. Ale mode wino ma by

wlewane w statki nowe
;
a tak

oboje bywaj zachowane.
39. A nikt, kto si napi sta-

rego, nie zaraz chce modego

;

ale mówi : Lepsze jest stare.

ROZDZIA VI.

I stao si w drugi sabat, e
szed Jezus przez zboa; i rwali
uczniowie jego kosy, arkami
wycierajc jedli.

2. Ale niektórzy z Faryzeu-
szów rzekli do nich : Przecze
czynieie to, czego si nie godzi
czyni w sabat?

3. A odpowiadajc Jezus,
rzek do nich: Azacie tego
nie czytali, co uczyni Dawid,
gdy akn sam, i ci, którzy z

nim byli?

4. Jako wszed do domu Bo-
1

ego,a wzi chleby pokadne,
j

i jad, a da i tym, którzy z

!

nim byli
;
których si nie go- 1

dzio je, tylko samym kapa-
nom ? i

5. I rzek im : Syn czowie-
czy jestci Panem i sabatu.

6. Stao si take i w inszy

sabat, e Jezus wszed do bó-
nicy, i naucza; i by tam
czowiek, którego rka prawa
bya uscha.

7. I podstrzegali go nauczeni
w Pimie i Faryzeuszowie, je-

liby w sabat uzdrawia, aby
znaleli, o coby na skaryli.

8. Ale on wiedzia myli ich,

i rzek czowiekowi, który mia
rk usch : Wsta a sta w
porodku. A on wstawszy, i

stan.
9. Rzek tedy do nich Jezus

:;j

Spytam was o jedn rzecz
:

|

Godzili si w sabaty dobrze i

czyni, czyli le czyni? Czo-J
wieka zachowa, czyli zatraci ?

10. A spojrzawszy w kooj
po wszystkich, rzek onemu/
czowiekowi: Wycignij rk
twoj! a on tak uczyni,
przywrócona jest do zdrowia *

rka jego, jako i druga.
11. Ale oni napenieni bdc ’

szalestwem, rozmawiali mi-i
dzy sob, coby uczyni mieli

Jezusowi.

12. I stao si w one dni,

odszed na gór, aby si mo-j
dli

;
i byl tam przez noc na

modlitwie Boej.
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13. A gdy by dzie, zwoa
uczniów swych i wybra z nich

dwanacie, które t nazwa
Apostoami

:

14. Szymona, którego te
nazwa Piotrem, i Andrzeja

brata jego, Jakóba, i Jana,

Filipa, i Bartomieja

;

15. Mateusza, i Tomasza, Ja-

kóba, syna Alfeuszowego
,

i

Szymona, którego zowi Ze-

lotes

;

16. Judasza, brata Jakóbo-

wego, i Judasza Iszkaryjot,

który potem by zdrajc.

17. A zstpiwszy z nimi,

stan na miejscu pola równe-

go, i gromada uczniów jego,

i wielkie mnóstwo ludu ze

wszystkiej Judzkiej ziemi, i z

Jeruzalemu, i z kraju pomor-
skiego, lecego przy Tyrze

i Sydonie, którzy byli przy-

szli, aby go suchali, i byli

uzdrowieni od chorób swoich

;

18. I ci, którzy byli trapieni

od duchów nieczystych, byli

uzdrowieni.

19. A wszystek lud szuka,

jakoby si go dotkn
;

albo-

wiem moc wychodzia z niego,

i uzdrawiaa wszystkich.

20. A on podniósszy oczy

swoje na uczniów, mówi : Bo-
osawieni jestecie wy, ubo-

y ! bo wasze jest królestwo

Boe.

21. Bogosawieni jestecie,

którzy teraz akniecie
;
bo b-

dziecie nasyceni. Bogosawie-

ni jestecie, którzy teraz pa-
czecie

;
bo si mia bdziecie.

22. Bogosawieni bdziecie,

dy was ludzie nienawidzie

d, i gdy was wycz, i

bd was sromoci, i imi
wasze wyrzuc jako ze, dla

Syna czowieczego.

23. Radujcie si dnia tego i

weselcie si
;

albowiem oto

zapata wasza jest obfita w
niebiesiech; bo tak wanie
prorokom czynili ojcowie ich.

24. Ale biada wam boga-

czom! bo ju macie pociech

wasz.

25. Biada wam, którzycie

nasyceni ! albowiem akn
bdziecie. Biada wam, którzy

si teraz miejecie! bo si
smuci i paka bdziecie.

26. Biadawam, gdyby dobrze

0 was mówili wszyscy ludzie

;

bo tak czynili faszywym pro-

rokom ojcowie ich.

27. Ale wam powiadam,
któ'rzy suchacie : Miujcie nie-

przyjacioy wasze
,

czycie
dobrze tym, którzy was maj
w nienawici.

28. Bogosawcie tym, którzy

was przeklinaj
;

i módlcie si
za tymi, którzy wam zo
wyrzdzaj.

29. Temu, któryby ci ude-

rzy w policzek, nadstaw mu
1 drugiego : a temu, któryby
bra paszcz, i sukni nie zbra-

niaj

;

30. I kademu, któryby ci
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rosi, daj, a temu, co twoje
ierze, nie upominaj si;
31. I cobycie chcieli, aby
wam ludzie czynili, tak i wy
im czycie.

32. Albowiem jeli miujecie
te, którzy was miuj, jak
ask macie ? albowiem i

grzesznicy to wanie czyni.
33. A jeli dobrze czynicie

tym, którzy wam dobrze czy-
ni, jak ask macie? albo-
wiem to i grzesznicy czyni.
34. A jeli poyczacie tym,

od których si spodziewacie
odebra,jakask macie ? al-

bowiem i grzesznicy grzeszni-
kom poyczaj, aby zasi tyle
odebrali.

#

35. Owszem miujcie nieprzy-
jacioy wasze, i czycie im
dobrze, i poyczajcie, nic si
std nie spodziewajc, a b-
dzie wielka zapata wasza, i

bdziecie synami Najwysze-
go; albowiem on dobrotliwy
jest przeciw niewdzicznym i

zym.
36. Przeto bdcie miosier-

ni, jako i Ojciec wasz mio-
sierny jest.

37. Nie sdcie, a nie bdzie-
cie sdzeni

;
nie potpiajcie, a

nie bdziecie potpieni; od-
puszczajcie, a bdzie wam od-
puszczono.

38. Dawajcie, a bdzie wam
dano

;
miar dobr, natoczo-

n, i potrzsion, i opywajc
dadz na ono wasze; albo-
wiem t miar, któr mierzy-

cie, bdzie wam za odmie-
rzono.

39. I powiedzia im podo-
biestwo : Izali moe lepy
lepego prowadzi? aza nie
obadwaj w dó wpadn?
40. Nie jestci ucze nad mi-

strza swego
;

lecz doskonay
bdzie kady, bdzieli jako
mistrz jego.

41. A czemu widzisz dbo
w oku brata twego, a balki,
która jest w oku twojem, nie
baczysz?

42. Albo jako moesz rzec
bratu twemu : Bracie ! dopu,
i wyjm dbo, które jest w
oku twojem, asam balki, która
jest w oku twojem, nie wi-
dzisz? Obudniku! wyjmij
pierwej balk z oka twego, a
tedy przejrzysz, aby wyj
dbo, które jest w oku brata
twego.

43. Nie jest bowiem drzewo
dobre, które przynosi owoc
zy; ani jest drzewo ze, które
przynosi owoc dobry

;

44. Gdy kade drzewo z o-

wocu wasnego poznane bywa

;

bop nie zbieraj z ciernia figów'
ani z gogu zbieraj winnych
gron.

45. Czowiek dobry z dobre-
go skarbu serca swego wyno-
si rzeczy dobre, a zy czowiek
ze zego skarbu serca swego
wynosi rzeczy ze; albowiem
z obfitoci serca mówi usta
jego.

46. Przecze mi tedy zowie-
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cie Panie, Panie ! a nie czyni-

cie tego, co mówi?
47. Kady, który przychodzi

do mnie, a sucha sów moich,

i czyni je, poka wam, komu
jest"podobnym.
48. Podobny jest czowieko-

wi dom budujcemu, który

kopa i wykopa gboko, a

zaoy grunt na opoce
;
a gdy

przysza powód, otrcia si
rzeka o on dom, ale nie moga
go poruszy

;
bo by zaoony

na opoce.

49. Ale który sucha a nie

czyni, podobnyjest czowieko-

wi, który zbudowa dom swój

na ziemi bez gruntu, o który

si otrcia rzeka, i zarazem

upad, a by upadek domu
onego wielki.

ROZDZIA VH.

A gdy dokoczy wszystkich

mów swoich przed onym lu-

dem, wszed do Kapernaum

;

2. A niektórego setnika su-
ga le si majc, ju prawie
mia umrze, którego on sobie

bardzo powaa.
3. Ten usyszawszy o Jezu-

sie, posa do niego starszych

z ydów, proszc go, aby
przyszedszy uzdrowi sug
jego.

4. A oni przyszedszy do Je-

zusa, prosili go z pilnoci,
mówic: Godzien jest, aby
mu to uczyni;
5. Albowiem miuje naród

p.

nasz, i on nam bónic zbu-

dowa.
6. A tak Jezus szed z nimi.

Ale gdy nie daleko by od
domu, posa do niego on set-

nik przyjacioy, mówic mu:
Panie ! nie zadawaj sobie pra-

cy; bomci nie jest godzien,

aby wszed pod dach mój.

7. Przeto i samego siebie nie

miaem za godnego, abym by
mia przyj do ciebie; ale

rzecz sowo, a bdzie uzdro-

wiony suga mój.

8. Bomci i ja czowiek pod
moc postanowiony, majcy
pod sob onierzy, i mówi
temu : Id, a idzie, a drugiemu

:

Przyjd, a przychodzi, a su-
dze mojemu : Czy to, a czyni.

9. Tedy usyszawszy to Jezus,

zadziwi mu si, i obróciwszy

si, rzek do ludu, który za

nim szed: Powiadam wam,
em ani w Izraelu tak wielkiej

wiary nie znalaz.

10. A wróciwszy si do do-

mu ci, którzy byli posani,

znaleli sug, który si le
mia, zdrowego.

11. I stao si nazajutrz, e
szed do miasta, które zowi
Kaim, a szo z nim uczniów
jego wiele i lud wielki.

12. A gdy si przybliy do
bramy miejskiej

,
tedy oto

wynoszono umarego
,

syna
jedynego matki swojej, a ta

bya wdow, a zni szed wiel-

ki lud miasta onego.

13. Któr ujrzawszy Pan u-

8
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ali si jej, i rzek jej : Nie
pacz

!

14. I przystpiwszy dotkn
si trumny, (mar,) (a ci, co
nieli, stanli) i rzek: Mo-
dziecze ! tobie mówi, wsta.
15. I usiad on, który by

umar, i poczmówi; i odda
go matce jego.

16. Tedy wszystkich strach
zdj, a wielbili Boga, mó-
wic: Prorok wielki powsta
midzy nami, a Bóg nawie-
dzi lud swój.

17. I rozesza si o nim ta
wie po wszystkiej Judzkiej
ziemi, i po wszystkiej oko-
licznej krainie.

18. 1 oznajmili Janowi ucznio-
wie jego o tern wszystkiem. A
wezwawszy dwóch niektórych
z uczniów swoich,

19. Posa je do Jezusa, mó-
wic: Tye jest ten, który ma
przyj, czyli inszego czeka
mamy?
20. A gdy przyszli do nie-

go mowie oni, rzekli: Jan
Chrzciciel posa nas do ciebie,

mówic : Tye jest ten, który
ma przyj, czyli inszego cze-

ka mamy?
21. A oneje godziny wiele

ich uzdrowi >od chorób
,
od

niemocy, i od duchów zych,
i wiele lepych wzrokiem da-
rowa.
22. A odpowiadajc Jezus,

rzek im: zedszy oznajmij-
cie Janowi, cocie widzieli i

syszeli, i lepi widz, chro-

mi chodz, trdowaci bior o-

czyszczenie, gusi sysz, u-
marli zmartwychwstaj, a u-

bogim opowiadana bywa E-
wangielija.

23. A bogosawiony jest,

ktoby si nie zgorszy ze mnie.

24. A gdy odeszli posowie
Janowi, pocz mówi do lu-

du o Janie: Cocie wyszli na
puszcz widzie? Izali trzcin
chwiejc si od wiatru?

25. Ale cocie wyszli widzie?
Izali czowieka w mikkie
szaty obleczonego ? Oto ci, któ-

rzy w szatach kosztownych i w
rozkoszy yj, s w domach
królewskich.

26. Ale cocie wyszli widzie?
Izali proroka? Zaiste powia-
dam wam

,
i wicej ni pro-

roka.

27. Tenei bowiem jest, o któ-

rym napisano : Oto Japosyam
Anioa mego przed obliczem
twojem, który zgotuje drog
twoj przed tob.

28. Albowiem powiadam
wam : Wikszego proroka z

tych, którzy si z niewiast ro-

dz, niemasz nad Jana Chrzci-

ciela adnego; lecz kto naj-

mniejszy jest w królestwie Bo-
em, wikszy jest, nieli on.

29. Tedy wszystek lud sy-
szc to, i celnicy, wielbili Bo-
a, bdc ochrzczeni chrztem
anowym.

30. Ale Faryzeuszowie i za-

konnicy pogardzili rad Bo
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sami przeciwko sobie, nie b-
dc ochrzczeni od niego.

31. I rzek Pan: Komu te-

dy przypodobam ludzi rodza-

ju tego, a komu s podobni?

32. Podobnis dzieciom, któ-

re siedz na rynku, a jedne na
drugie woaj, mówic: Gra-

ymy wam na piszczakach, a

nie tacowalicie;piewaymy
aobne pieni, a nie paka-
licie.

33. Albowiem przyszed Jan
Chrzciciel, i chleba nie jedzc i

wina nie pijc, a mówicie : Dy-
jabelstwo ma.
34. Przyszed Syn czowieczy

jedzc i pijc, a mówicie : Oto
czowiek oberca i pijanica wi-

na, przyjaciel celników i grze-

szników.

35. Ale usprawiedliwionajest
mdro od wszystkich synów
swoich.

36. 1 prosi go niektóry z Fa-
ryzeuszów, aby z nim jad. A
tak wszedszy w dom Fary-
zeuszów, usiad.

37. A oto niewiasta, która
bya w miecie grzeszna, do-

wiedziawszy si, i siedzi w do-

mu Faryzeuszowym, przynio-

sa alabastrowy soik maci;
38. A stanwszy z tyu u nóg

jego, paczc pocza zami po-

lewa nogijego, a wosami go-
wy swojej ucieraa, i caowaa
nogi jego, i maci mazaa.
39. A widzc to Faryzeusz,

który go by wezwa, rzek
sam w sobie, mówic : By ten

115
byprorokiem,wiedziaby,któ-
ra i jaka jest ta niewiasta, co

si go dotyka; bo jest grze-

sznica.

40. A odpowiadajc Jezus,

rzek do niego: Szymonie! mam
ci nieco powiedzie, a on rzek

:

Powiedz, Nauczycielu!

41. Mia niektóry lichwiarz

dwóch duników
;
jeden du-

en by pi set groszy, a dru-

gi pidziesit.
42. A gdy oni niemieli czem

zapaci, odpuci obydwom.
Powiedz tedy, który z nich

bardziej go miowa bdzie?

43. A odpowiadajc Szymon,
rzek : Mniemam, i ten, któ-

remu wicej odpuci. A on mu
rzek : Dobrze rozsdzi.
44. I obróciwszy si do nie-

wiasty, rzek Szymonowi : Wi-
dzisz t niewiast? Wszedem
do domu twego, nie dae wo-

dy na nogi moje; ale ta zami
polaa nogi moje, i wosami
gowy swej otara.

45. Nie pocaowae mi : ale

ta jako wesza, nie przestaa

caowa nóg moich.

46. Nie pomazae oliw go-
wy mojej

;
ale ta maci po-

mazaa nogi moje.

47. Dlaczego, mówi tobie, od-

puszczono jej wiele grzechów,

gdy wiele umiowaa
;
a ko-

mu mao odpuszczono, mao
miuje.

48. A on jej rzek : Odpusz-
czone s tobie grzechy.

49. 1 poczli spósiedzcymó-
8*
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wi midzy sob : Któjest ten,

który i grzechy odpuszcza?
50. I rzek do niewiasty:

Wiara twoja ciebie zbawia.
Ide w pokoju.

RODZIA Vm.
I stao si potem, e on cho-

dzi po miastach i po mia-
steczkach kac i opowiadajc
królestwo Boe, a oni dwuna-
stu byli z nim,
2. 1 niektóre niewiasty, które
by uzdrowi od duchów zych
i od niemocy ich, jako Maryja,
któr zwano Magdalen, z któ-

rej byo siedm dyjabów wy-
szo;

3. I Joanna, ona Chuzego,
urzdnika Herodowego, i Zu-
zanna, i inszych wiele, które mu
suyy z majtnoci swoich.

4. A gdy si schodzi wielki

lud, i z rónych miast garnli
si do niego, rzek przez podo-
biestwo :

5. Wyszed rozsiewca, aby
rozsiewa nasienie swoje; a
gdy on rozsiewa, tedy jedno
pado podle drogi i podeptane
jest, a ptaki niebieskie pozo-

way je.

6. A drugie pado na opok,
a gdy weszo, uscho, przeto i
nie miao wilgotnoci.

7. A drugie pado midzy
ciernie

;
ale ciernie wespó z

niem wzrosy, i zadusiy je.

8. A drugie pado na ziemi
dobr, agdy weszo, przynioso
poytek stokrotny. To mówic

woa: Kto ma uszy ku su-
chaniu, niechaj sucha!
9. 1 pytali go uczniowie jego,

mówic : Coby to byo za po-
dobiestwo?
10. A on im rzek : Wam dano

wiedzie tajemnic królestwa
Boego; ale innym w podo-
biestwach, aby widzc nie wi- ,

dzieli, a syszc nie rozumieli.

11. A to podobiestwo takie
'

jest : Nasienie jest sowo Boe.
12.A którzy podle drogi, cisa,

którzy suchaj, zatem przy-

chodzi dyjabe, i wybiera so-
wo z serca ich, aby uwierzyw-
szy, nie byli zbawieni.

13. A którzy na opoce, ci s,
którzy gdy suchaj, z rado-
ci sowo przyjmuj: ale ci

korzenia nie maj, ci do c^asu
;

wierz, a czasu pokusy odst-
puj.
14. A które pado midzy '

ciernie, ci s, którzy suchaj
sowa: ale odszedszy, od pie-

czoowania, i bogactw, i rozko-

szy ywota bywaj zaduszeni, J

i nie przynosz poytku.
15. Ale które pado naziemi i

dobr, ci s, którzy w sercu Uj

uprzejmem i dobrem syszane I

r

sowo zachowuj, i owoc przy-

nosz w cierpliwoci.

16. A aden zapaliwszy wie-
c, nie nakrywa jej naczyniem,

ani jej kadzie pod oe, ale

j stawia na wieczniku, aby
ci, którzy wchodz, widzieli

wiato.
17. Bo niemasz nic tajemne-
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go, coby nie miao by obja-

wiono
;
i niemasz nic skrytego,

czegoby si nie dowiedziano,

i coby na jaw nie wyszo.
18. Przeto patrzcie, jako su-

chacie : albowiem kto ma, temu
bdzie dane, a kto niema, i to,

co mniema, e ma, bdzie od-

jte od niego.

19. Tedy przyszli do niego

matka i bracia jego; ale do
niego przystpi nie mogli dla

ludu.

20.

1

dano mu zna, mówic

:

Matka twoja i bracia twoi stoj
przed domem, chcc ci wi-

dzie.

21. Aon odpowiadajc, rzek
do nich : Matka moja i bracia

moi s ci, którzy sowaBoego
suchaj i czyni je.

22. I stao si dnia jednego,

e on wstpi w ód i ucznio-

wie jego, i rzek do nich : Prze-

prawmy si na drug stron
jeziora. I pucili si.

23. A gdy pynli, usn. I

przypada nawano wiatru

na jezioro, i ód si zalewaa,
tak e byli w niebezpiecze-

stwie.

24. A przystpiwszy, obu-
dzili go, mówic : Mistrzu, mi-

strzu
!
giniemy. A on ocknw-

szy si, zgromi wiatr i way
wodne, i umierzyy si, i stao
si uciszenie.

25. Tedy im rzek : Gdzie jest

wiara wasza? A bojc si, dzi-

wowali si, mówic jedni do
drugich : Któ wdy jest ten,

e i wiatrom rozkazuje i wo-

dom, a s mu posuszne?

26. 1 przewieli si do krainy

Gadareczyków
,

która jest

przeciw Galilei.

27. A gdy wstpi na ziemi,

zabiea mu m niektóry z

onego miasta, co mia dyjaby
od niemaego czasu, a nieobó-
czy si w szaty, i nie mieszka
w domu, tylko w grobach.

28. Ten ujrzawszy Jezusa, za-

krzykn, i upad przed nim,

a gosem wielkim rzek : Có
ja mam z tob, Jezusie, Synu
Boga najwyszego? prosz ci,

nie drcz mi.

29. Albowiem rozkaza one-

mu duchowi nieczystemu, aby
wyszed z onego czowieka : bo
od wielu czasów porywa go

;

a chocia go wizano acu-
chami i w ptach strzeono,

jednak on porwawszy okowy,

bywa od dyjaba na pustynie

pdzony.

30. 1 pyta go Jezus, mówic

:

Co masz za imi ? A on rzek

:

Wojsko; albowiem wiele dy-

jabów wstpio byo we.
31. Tedy go prosili, aby im

nie rozkazywa stamtd odej
w przepa.
32. A bya tam trzoda wielka

wini, która si pasa na górze,

i prosili go, aby im dopuci
wstpi w nie. I dopuci im.

33. A wyszedszy dyjabli z

onego czowieka, weszli w wi-
nie

;
i porwaa si ona trzod
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pderfi z przykra do jeziora, i

utona.

34. A widzc pasterze, co
si stao, uciekli; a poszedszy,
oznajmili to w miecie i we
wsiack.

35. 1 wyszli, aby ogldali to,

co si stao
;
a przyszedszy do

Jezusa, znaleli czowieka one-

go, z którego wyszli dyjabli,

obleczonego, przy dobrem ba-

czeniu siedzcego u nóg Jezu-

sowych, i bali si.

36. Opowiedzieli im tedy ci,

którzy widzieli, jako uzdro-

wiono tego, któryby optany.

37. I prosio go wszystko
mnóstwo onej okolicznej krai-

ny Gadareczyków, aby od-

szed od nich
;
albowiem ich

by wielki strach ogarn. A
on wstpiwszy w ód, wró-
ci si.

38. 1 prosi go on m, z któ-

rego wyszli dyjabli, aby by
przy nim; ale go Jezus od-

prawi, mówic:
39. Wró si do domu twego,

a opowiadaj
,
jako wielkie

rzeczy Bog uczyni. I odszed,
po wszystkiem miecie opo-

wiadajc, jako mu wielkie rze-

czy Jezus uczyni.

40. I stao si, gdy si wró-
ci Jezus, e go przyj lud

;

albowiem na wszyscy ocze-

kiwali.

41. A oto przyszedm imie-

niem Jairus, a ten by przeo-
onym bónicy; aprzypadszy

do nóg Jezusowych, prosi go,

aby wszed w dom jego.

42. Albowiem mia córk je-

dyn okoo dwunastu lat,

która ju konaa. (A gdy on
szed, cisn go lud.)

43. A niewiasta, która py-
nienie krwi cierpiaa od lat

dwunastu, i wynaoya bya
na lekarzy wszystko swoje po-

ywienie, a nie moga by od
nikogo uleczona,

44. Przystpiwszy z. tyu,
dotkna si podoka szaty

jego, a zarazem si zastano-

wio pynienie krwi jej.

45. I rzek Jezus: Któ jest,

co si mnie dotkn? a gdy
si wszyscy zapierali, rzek
Piotr, i ci, którzy z nim byli

:

Mistrzu ! lud ci cinie i toczy,

a ty mówisz: Kto si mnie
dotkn ?

46. I rzek Jezus: Dotkn
si mnie kto

;
bom pozna, e

moc odemnie wysza.
47. A widzc ona niewiasta,

e si nie utaia, ze dreniem
przystpia! upada przednim,
i dlaczego si go dotkna, po-

wiedziaa mu przed wszystkim
ludem, ijako zaraz uzdrowiona
bya.
48. A on jej rzek: Ufaj, cór-

ko ! wiara twoja ciebie uzdro-

wia
;
ide w pokoju.

49. A gdy on to jeszcze mó-
wi, przyszed niektóry od
przeoonego bónicy, powia-

dajc mu: I umara córka

twoja, nie trud Nauczyciela.
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50. Ale Jezus usyszawszy to,

odpowiedzia mu, mówic : Nie

bój si
;
tylko wierz, a bdzie

uzdrowiona.

51. A wszedszy w dom, nie

dopuci zsob wnij nikomu,

tylko Piotrowi, i Jakóbowi, i

Janowi, i ojcu i matce onej

dzieweczki.

52. A pakali wszyscy, i na-

rzekali nad ni. Ale on rzek

:

Nie paczcie! Nie umara,
ale pi.

53. 1 namiewali si z niego,

wiedzc, i bya umara.
54. A on wygnawszy precz

wszystkich, i ujwszy j za

rk, zawoa, mówic: Dzie-

weczko, wsta

!

55. I wróci si duch jej
;

i

wstaa zaraz
;

i rozkaza, aby
jej je dano.

56. I zdumieli si rodzice jej.

A on im zakaza, aby nikomu
nie powiadali tego, co si byo
stao.

ROZDZIA IX.

A zwoawszy Jezus dwunastu
uczniów swoich, da im moc
i wadz nad wszystkimi dy-

jaby, i aby uzdrawiali cho-

roby.

2. I rozesa je, eby kazali

królestwo Boe, i uzdrawiali

niemocne.

3. Tedy rzek do nich : Nie
bierzcie nic na drog

,
ani

laski, ani taistry, ani chleba,

ani pienidzy, ani dwóch su-

kien miejcie.

4.A do któregokolwiekdomu
wnijdziecie, tame zostacie, i

stamtd wynijdcie.

5. A którzybykolwiek was

nie przyjli
,

wychodzc z

miasta onego, i proch z nóg
waszych otrznijcie na wia-
dectwo przeciwko nim.

6. Wyszedszy tedy, obcho-

dzili wszystkie miasteczka, o-

powiadajc Ewangielij, a

wszdzie chore uzdrawiajc.

7.1 usyszaHerod,Tetrarcha,
o wszystkiem, co si dziao od

niego, i by wtpliwym dlate-

o, e niektórzy powiadali, i
an zmartwychwsta.
8. A niektórzy zasi : I si

Elijasz ukaza; a drudzy, i
prorok jeden z onych starych

zmartwychwsta.
9. Tedy rzek Herod: Ja-

namci ja ci
;
któ wdy ten

jest, o którym ja takie rzeczy

sysz? i pragn go widzie.

10. A wróciwszy si Aposto-

owie, powiadalimu,cokolwiek
czynili. A on wziwszy je z

sob, ustpi osobno na miejsce

puste przy miecie, które zo-

wi Betsaida.

11. Czego gdy si lud dowie-

dzia, szed za nim; a przy-

jwszy je, mówi im o króle-

stwie Boem; a te, którzy

uzdrowienia potrzebowali, u-

zdrawia.

12. A gdy si dzie pocz
skania ku wieczorowi, przy-

stpiwszy oni dwunastu, rze-

kli mu : Rozpu ten lud, aby
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odszedszy do miasteczek oko-
licznych, i do wsi, i do gospód,
znaleli ywno; bomy tu na
miejscu pustem.

13.. Ale on rzek do nich:
Dajcie wy im je. A oni po-
wiedzieli: Nie mamy wicej
tylko pi chlebów i dwie ry-
by

, oprócz ebymy szli
,
a

kupili, na ten wszystek lud
ywnoci.
14. Albowiem byo mów
okoo piciu tysicy. I rzek
do uczniów swoich : Rozkacie
im psi w kadym rzdzie
po pidziesit.
15. I uczynili tak, i usiedli

wszyscy. *

16. A on wziwszy onych
pi chlebów i one dwie ryby,
wejrzawszy w niebo, bogosa-
wi im, iama idawa uczniom,
aby kadli przed on lud.
17. I jedli, i nasyceni s

wszyscy
;
i zebrano, co im zby-

o z uomków, dwanacie ko-
szów.

18. I stao si, gdy si on
sam osobno modli, e z nim
byli uczniowie

;
i pyta ich mó-

wic : Kime mi by powia-
daj ludzie?

19.
.

A oni odpowiadajc
rzekli: Janem Chrzcicielem, a
drudzy Elijaszem, a drudzy
mówi, i prorok niektóry z o-
nych starych zmartwychwsta.
20. I rzek im : A wy kim
mi by powiadacie? A odpo-
wiadajc Piotr rzek: Chrystu-
sem, onym Boym.

21. Ale on przygroziwszy im,
rozkaza

, aby tego nikomu
nie powiadali,

22. Mówic : e Syn czo-
wieczy musi wiele cierpie, aby odrzuconym od starszych
ludu i od przedniejszych ka-
panów i od nauczonych w
Pimie, i by zabitym, a trze-
ciego dnia zmartwychwsta.
23. I mówi do wszystkich :

-

Kto chce za mn i, niech
zaprze samego siebie, a niech
bierze krzy swój na kady
dzie, i naladuje mi.
24. Albowiem ktobykolwiek

chcia zachowa dusz swoj,
.straci j; a ktobykolwiek
straci dusz sw dla mnie, ten

j zachowa.

25. .Albowiem có pomoe
czowiekowi, choby wszystek
wiat pozyska, gdyby samego
siebie straci albo sobie uszko-
dzi.

26. Albowiem ktoby si kol-
wiek wstydzi za mi i za so-
wa moje, za tego si Syn czo-
wieczy wstydzi bdzie, gdy
przyjdzie w chwale swej i w
ojcowskiej i witych Anioów^
27. Ale wam powiadam

prawdziwie: S niektórzy z
tych, co tu stoj, którzy nie
ukusz mierci, a ogladai
królestwo Boe.
28. I stao si po tych mo-

wach, jakoby po omiu dniach,
e wziwszy z sob Piotra i

Jana i Jakóba, wstpi na gó-
r, aby si modli.
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29. A gdy si modli, sta

si inakszy ksztat oblicza, je-

go, i szaty jego stay si biae

i wietne.

30. A oto dwaj mowie roz-

mawiali z nim, a ci byli Moj-

esz i Elijasz
;

31. Którzy pokazawszy si

w sawie, powiadali o jego

mierci, któr mia podstpi
w Jeruzalemie.

32. A Piotr i ci, którzy byli

z nim, obcieni byli snem, a

ocuciwszy si, ujrzeli chwa
jego i onych dwóch mów,
którzy z nim stali.

33. I stao si, gdy oni ode-

szli od niego, rzek Piotr do

|

Jezusa : Mistrzu ! dobrze nam
tu by

;

przeto uczymy trzy

j

namioty, tobie jeden i Moje-
szowi jeden iElijaszowi jeden

;

nie wiedzc, co mówi.

34. A gdy on to mówi, sta
j

si obok, i zacieni je
;

i bali

!
si, gdy oni wchodzili w obok,

i

35. I sta si gos z oboku
mówicy: Ten jest Syn mój

: miy, tego suchajcie.

36. A gdy si sta on gos,

l

znaleziony jest sam Jezus. A
;

oni milczeli, i niepowiadali w
one dni nikomu nic z tego, co

I widzieli.

37. I stao si nazajutrz, gdy
oni zstpili z góry, e mu lud

wielki zabiea.

j

38. A otom z onego ludu

zawoa, mówic : Nauczycielu

!

1 prosz ci, wejrzyj na syna

mego
;
bo jedynego mam.

39. A oto duch zy popada

go, a zaraz krzyczy, a on roz-

dziera go, linicego si, a

zaledwie odchodzi od niego,

skruszywszy go.

40. I prosiem uczniów two-

ich, aby go wygnali
;
ale nie

mogli.

41. Tedy Jezus odpowiada-

jc rzek: O rodzaju niewier-

ny i przewrotny! dokde z

wami bd
,

i dokde was

cierpie bd? Przywied tu

syna twego.

42. A wtem, gdy on przycho-

dzi, rozdar go dyjabe i roz-

targa; ale Jezus zgromi du-

cha nieczystego i uzdrowi

modziecami odda go ojcu

j
eg°- t „

*
. .

43. I zdumieli si wszyscy

nad wielmonoci Bo. A
gdy si wszyscy dziwowali

wszystkim rzeczom, które czy-

ni Jezus, rzek do uczniów

swoich

:

44. Skadajcie wy do uszów

waszych sowa te: albowiem

Syn czowieczy ma by wy-

dany w rce ludzkie.

45. Lecz oni nie zrozumieli

sowa tego, i byo zakryte od

nich, e go poj nie mogli, i

nie mieli go pyta o to sowo.

46. 1 wszcza si gadka mi-
dzy nimi, ktoby z nich by
najwikszym.
47. A Jezus widzc myl

serca ich, wziwszy dzieci,

postawi je podle siebie,

48. 1rzek im : Ktobykolwiek
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przyj to dziecitko w imie-

niu mojem, mnie przyjmuje;
a ktobykolwiek mnie przyj,
przyjmuje onego, który mi
posa

;
albowiem kto jest naj-

mniejszy midzy wszystkimi
wami, tenci bdzie wielkim.
49. A Jan odpowiadajc,

rzek : Mistrzu ! widzielimy
niektórego w imieniu twojem
dyjably wyganiajcego, i za-

branialimy mu, przeto, e za
tob z nami nie chodzi.

50. I rzek do niego Jezus:
Nie zabraniajcie mu; bo kto
nie jest przeciwko nam, za
nami jest.

51. I stao si, gdy si wy-
peniy dni, aby by wzity w
gór, e si on na to uda, aby
szed do Jeruzalemu.
52. Tedy posa posy przed
sob; którzy idc weszli do
miasteczka Samarytaskiego,
aby mu nagotowali gospod.
53. Lecz oni go nieprzyjli,

przeto, e oblicze jego byo
obrócone do Jeruzalemu.
54. A widzc to uczniowie

jego, Jakób i Jan, rzekli : Pa-
nie ! chcesze i rzeczemy, aby
ogie zstpi z nieba, i spali
je, jako i Elijasz uczyni?
55. Ale Jezus obróciwszy

si, zgromi je, i rzek: Nie
wiecie wy jakiegocie ducha.
56. Albowiem Syn czowie-

czy nie przyszed, zatraca
dusz ludzkich, ale zachowa.
I szli do inszego miasteczka.

57. I stao si, gdy oni szli,

e w drodze rzek niektóry do
niego: Pójd za tob, gdzie-

kolwiek pójdziesz, Panie !

58. A Jezus mu rzek: Liszki
maj jamy, i ptaszki niebie-

skie gniazda; ale Syn czo-
wieczy nie ma, gdzieby gow
skoni.
59. I rzek do drugiego:
Pójd za mn! Ale on rzek:
Panie! dopu mi pierwej
odej i pogrze ojca mego.
60. Ale mu Jezus rzek:

Niechaj umarli grzebi umar-
ych swoich

;
a ty poszedszy,

opowiadaj królestwo Boe.
61. Rzek te i drugi: Pójd

za tob, Panie! ale mi pier-

wj dopu poegna si z

tymi, którzysw domu moim.
,62. Rzek do niego Jezus:

aden, którybyprzyoyrk
swoj do puga, a ogldaby
si nazad, nie jest sposobny
do królestwa Boego.

ROZDZIA X.

A potem naznaczy Pan i

drugich siedmdziesit, i roze-

sa je po dwóch przed obli-

czem swojem do kadego mia-
sta i miejsca, do którego sam
przyj mia.
2. 1 mówi im : niwo wpra-

wdzie wielkie, ale robotników
mao

;
procie tedy Pana

niwa, aby wypchn robotni-

ków na niwo swoje.

3. Idcie : Oto Ja was posy-

am jako baranki w poród
wilków.
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4. Nie nocie mieszka
,
ani

taistry, ani obuwia, i nikogo

w drodze nie pozdrawiajcie

;

5.A do któregokolwiek domu
wnijdziecie, naprzód mówcie:

Pokój temu domowi.

6. A jeliby tam by który

syn pokoju, odpocznie nad

nim pokój wasz
;
a jeli nie,

wróci si do was.

7. A w tyme domu zosta-

cie, jedzc i pijc to, co maj

;

albowiem godzien jest robot-

nik zapaty swojej : nie prze-

chodcie si z domu do domu.

8.A doktóregobyeiekolwiek

miasta weszli, a przyjliby

was, jedzcie, co przed was

poo

;

9. 1 uzdrawiajcie niemocnych,

którzyby w niem byli, a

mówcie im: Przybliyo si

do was królestwo Boe.

10. A do któregobyciekol-

wiek miasta weszli, a nieprzy-

jtoby was, wyszedszy na

ulice jego, mówcie

:

11. 1 proch, który przylgn
do nas z miasta waszego,

otrzsamy na was; wszake
to wiedzcie, e si do was

przybliyo królestwo Boe.

12. A mówi wam: I Sodo-

mie w on dzie lej bdzie,

ni onemu miastu.

13. Biada tobie, Chorynie

!

biada tobie, Betsaido ! bo gdy-

by si byy w Tyrze i w Sy-

donie te cuda stay, które si
stay w was, dawnoby byy

123

w worze i w popiele siedzc

pokutoway.
14. Dlatego Tyrowi i Sydo-

nowi lej bdzie na sdzie,

nieli wam.
15. A ty, Kapernaum ! któ-

re a do nieba wywyszone,

a do pieka strcone bdziesz.

16. Kto was sucha, mnie

sucha; a kto wami gardzi,

mn gardzi
;
a kto mn gar-

dzi, gardzi onym, który mi
posa.
17. A tak wrócili si oni

siedmdziesit z weselem, mó-

wic: Panie! i dyjabli si

nam poddawaj w imieniu

twojem.

18. Tedy im rzek : Widzia-

em szatana, jako byskawic
z nieba spadajcego.

19. Oto wam daj moc, aby-

cie deptali po wach i po

niedwiadkach i po wszystkiej

mocy nieprzyjacielskiej, a nic

was nie uszkodzi.

20. Wszake nie radujcie si

z tego, i si wam duchy pod-

dawaj; ale raczej radujcie

si, e imiona wasze napisane

s w niebiesiech.

21. Oneje godziny rozrado-

wa si Jezusw duchu, i rzek

:

Wysawiam ci, Ojcze, Panie

nieba i ziemi! e te rzeczy

zakry przed mdrymi i roz-

tropnymi, a objawie je nie-

mowltkom
;
zaprawd, Ojcze

!

e si tak upodobao tobie.

22. Wszystkie rzeczy dane

mi s od Ojca mego, a nikt
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nie zna, kto jest Syn, tylko
Ojciec, i kto jest Ojciec, tylko
Syn, a komuby chcia Syn
objawi.
23. Tedy obróciwszy si do

uczniów, rzek im z osobna:
Bogosawione oczy, które wi-

dz, co wy widzicie.

24. Bo powiadam wam, i
wiele proroków i królów -
dali widzie, co wy widzicie,

ale nie widzieli
;

i sysze, co
wy syszycie, ale nie syszeli.

25. A oto niektóry zakonnik
powsta, kuszc go i mówic

:

Nauczycielu ! co czynic odzie-

dzicz ywot wieczny ?

26. A on rzek do niego : W
zakonie co napisano, jako czy-

tasz?

27. A on odpowiadajcrzek :

Bdziesz miowa Pana, Boga
twego, ze wszystkiego serca
twego, i ze wszystkiej duszy
twojej

,
i ze wszystkiej siy two-

jej, i ze wszystkiej myli two-
jej

;
a bliniego twego, jako sa-

mego siebie.

28. I rzek mu : Dobrze od-
powiedzia

;
to czy, a bdziesz

y.
29. A on chcc samego sie-

bie usprawiedliwi, rzek do
Jezusa: I któ jest mój blini?

30. Ale Jezus odpowiadajc
rzek : Czowiek niektóry zst-
powa z Jeruzalemu do Jery-
cha, i wpad midzy zbójców,
którzy zupiwszygoi ranymu
zadawszy, odeszli, napó umar-
ego zostawiwszy,

31. I przydao si, e kapan
niektóry szedt drog, a uj-

rzawszy go, pomin.
32. Take i Lewita, dostaw-

szy sia ono miejsce, a przy-
szedszy i ujrzawszy go, po-
min.
33 .AleSamarytaninniektóry

jadc, przyjecha do niego, a
ujrzawszy, uali si go.

34. A przystpiwszy zawi-
za rany jego, a nalawszy oli-

wy i wina, i woywszy go na
bydl swoje, wiód go do go-

spody, i mia staranie o nim.

35. A nazajutrz odjedajc,
wyj dwa grosze, i da gospo-
darzowi, mówic mu: Miej o
nim staranie, a cokolwiek nad
to wynaoysz, ja, gdy si wró-
c, oddam ci.

36. Który tedy z tych trzech

zda zi tobie blinim by one-

mu, co bywpad midzy zbój-

ców?
37. A on rzek : Ten, który

uczyni miosierdzie nad nim.
Rzek mu tedy Jezus: Ide, i

ty uczy take.
38. I stao si, gdy oni szli,

e on wszed do niektórego
miasteczka, a niewiasta nie-

która, imieniem Marta, przy-
ja go do domu swego.

39. A ta miaa siostr, któ-
r zwano Maryj, która te
usiadszy u nóg Jezusowych,
suchaa sów jego.

40. Ale Marta roztargniona
bya okoo rozmaitej posugi

;

która przystpiwszy, rzeka:
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Panie ! i nie dbasz, e siostra

moja mnie sarn zostawia, a-

bym posugiwaa ? Rzecze jej

,

aby mi pomoga.
41. A odpowiadajc Jezus

rzek jej : Marto, Marto ! trosz-

czysz si i kopoczesz si okoo
wielu rzeczy

;

42. Ale jednego potrzeba.

Lecz Maryja dobr czstk o-

braa, która od niej odjta nie

bdzie.

ROZDZIA XI.

I stao si, gdy on by na nie-

którem miejscu, modlc si,

e gdy przesta, rzek do nie-

go jeden z uczniów jego : Pa-'

nie ! naucz nas modli si, tak

jako i Jan nauczy uczniów

swoich.

2. I rzek im: Gdy si mo-
dlicie, mówcie : Ojcze nasz, któ-

ry jest w niebiesiech ! wi
si imi twoje; przyjd kró-

lestwo twoje
;
bd wola two-

ja, jako w niebie tak i na ziemi.

3. Chleba naszego powsze-

dniego daj nam nakady dzie.

4. I odpu nam grzechy na-

sze
;
bo te i my odpuszczamy

kademu winowajcy naszemu.

A nie wwód nas na pokusze-

nie, ale nas zbaw od zego.

5. Zatemrzek do nich : Któ
z was mie bdzie przyjaciela,

i pójdzie do niego o pónocy i

rzecze mu: Przyjacielu! po-

ycz mi trzech chlebów

;

6. Albowiem przyjaciel mój

przyszed z drogi do mnie, a
nie mam, co przede pooy.
7. A on bdc w domu, od-

powiedziaby mówic : Nie u-

przykrzaj mi si
;

ju s drzwi

zamknite, a dziatki moje s
zemn w pokoju; nie mog
wsta, abym ci da.
8. Powiadam wam : Chocia-

by mu nie da wstawszy, prze-

toejest przyjacieljego,wszak-

e dla niewstydliwego nale-

gania jego wstawszy, da mu,
ile potrzebuje.

9. 1jawam powiadam : Pro-
cie, a bdzie wam dano

;
szu-

kajcie, a znajdziecie; koacz-

cie, a bdzie wam otworzono.

10. Kady bowiem, kto pro-

si, bierze, a kto szuka, znaj-

duje, a temu, co koacze, b-
dzie otworzono.

11. A który jest z was oj-

ciec, którego gdyby prosi syn

o chleb, izali mu da kamie?
Albo prosiliby o ryb, izali

mu zamiast ryby da wa?
12. Albo prosiliby o jaje,

izali mu da niedwiadka?
13. Poniewa tedy wy, b-
dc zymi, umiecie dary do-

bre dawa dzieciom waszym

:

jako daleko wicej Ojciec

wasz niebieski da Duchawi-
tego tym, którzy go o pro-

sz?
14. Tedy wygania dyjaba,

który by niemy. I stao si,

gdy wyszed on dyjabe, prze-

mówi niemy
;

i dziwowa si
lud.
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15. Ale niektórzy z nich mó-
wili: Przez Beelzebuba

,
ksi-

cia dyjabelskiego, wygania
dyjaby.
16. Drudzy zasi kuszc go,
dali znamienia od niego z

nieba.

17. Ale on widzc myli ich,

rzek im : Kade królestwo
rozdzielone samo przeciwko
sobie pustoszeje, a dom na
dom upada.
18. A jelie i szatan roz-

dzielony jest przeciwko sobie,

jako si ostoi królestwo jego ?

albowiem powiadacie, i ja

przez Beelzebuba wyganiam
dyjaby.
19. A jeli ja przez Beelze-

buba wyganiam dyjaby, sy-

nowie wasi przez kogo wy-
ganiaj? Przeto oni bd s-
dziami waszymi.
20. Ale jeli ja palcem Bo-
ym wyganiam dyjaby, zai-

ste przyszo do was królestwo
Boe.
21. Gdy mocarz uzbrojony

strzee paacu swego, w po-
koju s majtnoci jego;

22. Ale gdy mocniejszy na-
de nadszedszy, zwyciy go,

odejmuje wszystko ore je-

go, w którem ufa, a upy je-

go rozdaje.

23. Kto nie jest ze mn,
przeciwko mnie jest

;
a kto nie

zbiera ze mn, rozprasza.

24. Gdy duch nieczysty wy-
chodzi od czowieka, przecha-
dza si po miejscach suchych,

szukajc odpocznienia, a nie
znalazszy

,
mówi : Wróc si

do domu mego, skdem wy-
szed.

25. A przyszedszy, znajduje
umieciony i ochdoony.
26. Tedy idzie i bierze z so-b siedm innych duchów gor-

szych nieli sam, a wszedszy
mieszkaj tam, i bywaj rze-

czy ostatnie czowieka onego
gorsze, nieli pierwsze.

27. I stao si, gdy on to

mówi, e wyniósszy gos nie-

która niewiasta z ludu, rzeka
mu : Bogosawiony ywot,
który ci nosi, i piersi

,
któ-

re ssa

!

28. Ale on rzek: Owszem
bogosawieni s, którzy su-
chaj sowa Boego i strzeg
g°-

29. A gdy si lud gromadzi,
pocz mówi : Rodzaj ten zy
jest

;
znamienia szuka, ale mu

znami nie bdzie dane, tylko
ono znami Jonasza proroka.

30. Albowiem jako Jonasz
by za znami Niniwczykom,
tak bdzie i Syn czowieczy
temu rodzajowi.

31. Królowa z poudnia sta-

nie na sdzie z mami rodza-

ju tego, i potpi je
;
bo przy-

jechaa od koczyn ziemi, aby
suchaa mdroci Salomono-
wej; a oto tu wicej, nieli

Salomon.

32. Mowie Niniwiccy sta-

n na sdzie z tym rodzajem,
i potpi go, przeto, e poku-
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towal i na kazanie Jonaszowe

;

a oto tu wicej, nieli Jonasz.

!
33. A nikt wiec zapaliwszy,

nie stawia jej w skrytoci, ani

pod korzec, ale na wiecznik,

aby ci, którzy wchodz, wia-
to widzieli.

34. wiec ciaa jest oko
;

rjeliby tedy oko twoje byo
szczere, i ciao twoje wszystko

jbdzie jasne
;
a jeliby ze by-

io, i ciao twoje ciemne b-
|dzie.

35. Patrzaje tedy, aby wia-
to, które jest w tobie, nie by-

o^ciemnoci.
36. Jeli tedy wszystko ciao

twoje jasne bdzie, niemajc
jakiej czstki zamionej

,
b-

dzie wszystko tak jasne, e
ci jako wieca blaskiem o-

wieci.

37. A gdy to mówi, prosi

go niektóry Faryzeusz, aby
jad obiad u niego

;
wszedszy

Pdy, usiad za stoem.
; 38. A widzc to Faryzeusz,

|

dziwowa si, e si nie umy
przed obiadem,

f 39. I rzek Pan do niego:

; Teraz wy, Faryzeuszowie ! to,

co jest zewntrz kubka i misy,

ochdaacie, ale to, co jest

wewntrz w was, pene jest

drapiestwa i zoci.
40. Szaleni! iza ten, który

uczyni to, co jest zewntrz,
nie uczyni te tego, co jest

wewntrz?
41. Wszake i z tego, co jest

wewntrz, dawajcie jamun,

a oto wszystkie rzeczy bd
wam czyste.

42. Ale biada wam, Fary-

zeuszowie! e dajecie dziesi-

cin z mity, i z ruty, i z ka-

dego ziela, lecz opuszczacie

sd i mio Bo: te rzeczy

trzeba byo czyni, a onych
nie opuszcza.

43. Biada wam, Faryzeuszo-

wie ! e miujecie pierwsze miej-

sca w bónicach i pozdrawia-

nia na rynkach.

44. Biada wam, nauczeni w
Pimie i Faryzeuszowie obu-
dni ! bociejakogroby,których
nie wida, a ludzie, którzy cho-

dzc po nich, nie wiedz o nich.

45. A odpowiadajc niektóry

z zakonników, rzekmu : Nau-
czycielu ! to mówic i nas ha-
bisz.

46. A on rzek : I wam za-

konnikom biada ! albowiem
obciacie ludzi brzemiony nie-

znonemi, a sami si i jednym
palcem swoim tych brzemion

nie dotykacie.

47. Biada wam ! e budujecie

groby proroków, a ojcowie wa-

si pozabijali je.

48. Zaiste wiadczycie, i si
kochacie w uczynkach ojców

waszych
;
albowiem oni je po-

zabijali, a wy budujecie groby
ich.

49. Dlatego te mdro Bo-
a rzeka: Pol do nich pro-

roki i Apostoy, a z nich nie-

które zabija i przeladowa
bd;
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50. Aby szukano od tego ro-

dzaju krwi wszystkich proro-
ków, która wylana jest od za-

oenia wiata,
51. Od krwi Abla a do krwi

Zacharyjasza,któryzginmi-
dzy otarzem, i kocioem

;
zai-

ste powiadam wam, bd jej

szuka od rodzaju tego.

52. Biada wam zakonnikom

!

bocie wzili klucz umiejtno-
ci

;
samicie nie weszli, a tym,

którzywnij chcieli, zabrania-
licie.

53. A gdy im to mówi, po-
czli na nauczeni w Pimie i

Paryzeuszowie bardzo nacie-

ra, i przyczyn mu dawa do
mówienia o wielu rzeczach:

54. Czyhajc na i szukajc,
aby co uchwycili z ust jego,

eby go oskaryli.

EODZIA XH.

Midzy tern, gdy si zgroma-
dzio wiele tysicy ludu, tak
i jedni po drugich deptali, po-
cz mówi do uczniów swoich

:

Naprzód strzecie si od kwa-
su Faryzejskiego, który jest

obuda.
2. Bo nie jest nic skrytego,

coby objawione by nie miao,
ani tajemnego, czegoby si do-
wiedzie nie miano.
3 . Przeto, cocie mówili w

ciemnoci, na wietle syszane
bdzie, a cociew ucho szeptali
w komorach, obwoane bdzie
na dachach.

4. A mówi wam przyjacio-

om moim : N ie bójcie si tych,
którzy ciao zabijaj, a potem
nie maj, coby wicej uczynili.

5. Ale wam oka, kogo si
ba macie: Bójcie si tego,

który, gdy zabije, ma moc
wrzuci do piekielnego ognia;
zaiste powiadam wam, tego si
bójcie. _ f
6. Izali piciu Wróblików nie

sprzedaj za dwa pieniki?
Wszake jeden z nich nie jest

wzapamitaniu przed obliczem
Boem.
7. Owszem i wosy gowy wa-

szej wszystkie s policzone.

Przeto si nie bójcie
;
nad wiele

Wróblików wycie zacniejsi.

8. A mówi wam : Wszelki,
któryby mi wyzna przed
ludmi, i Syn czowieczy wy-
zna go przed Anioy Boymi.
9. Ale ktoby si mnie zaprza

przed ludmi, zapr si go
przed Anioy Boymi.
10. I kademu, ktoby mówi

sowo przeciwko Synowi czo-
wieczemu, bdzie mu odpusz-
czone; ale temu, ktoby prze-
ciwko Duchowi witemu blu-

ni, nie bdzie odpuszczone.
11. A gdy was bd wo-

dzi do bónic, i do przeoo-
nych, i do zwierzchnoci, nie

troszczcie si, jako i coby-
cie ku obronie odpowiedzie,
albo cobycie mówi mieli.

12. Albowiem Duch wity
nauczy was oneje godziny,

cobycie mówi mieli.

13. I rzek mu niektóry z
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ludu : Nauczycielu ! rzecz bra-

tu memu, aby si ze mn po-

dzieli dziedzictwem.

14. Ale mu on rzek : Czo-
wiecze! któ mi postanowi
sdzi albo dzielc midzy
wami?
15. 1 rzek do nich : Patrzcie,

a strzecie si akomstwa, gdy
nie w tern, e kto ma obfite

majtnoci, ywot jego zaley.

16. 1 powiedzia im podobie-
stwo,mówic : Niektórego czo-
wieka bogatego pole obfity

urodzaj przynioso.

17. 1 rozmyla sam w sobie,

mówic: Có uczyni, gdy nie

mam
,

gdziebym zgromadzi
urodzaje moje?
18. 1 rzek : To uczyni : Roz-
wal gumna moje

,
a wiksze

pobuduj, i zgromadz tam
wszystkie urodzaje moje i do-

bra moje

;

19. I rzek do duszy mojej

:

Duszo! masz wiele dóbr zo-
onych na wiele lat

;
odpocz-

nije, jedz, pij, bd dobrej

imyli.

20. Ale mu rzek Bóg: O
upi, tej nocy upomn si
uszy twojej od ciebie, a to,

co nagotowa, czyje bdzie?
' 21. Takci jest, który sobie

skarbi, a nie jest w Bogu bo-
gaty.

22. 1rzek do uczniów swoich

:

Dlatego powiadam wam, nie

troszczcie si o ywot wasz,

cobycie jedli, ani o ciao, czem-
bycie si przyodziewali.

p.

23. Zacniejszy jest ywot, ni
pokarm, a ciao, ni odzienie.

24. Przypatrzcie si krukom,
i nie siej ani n, i nie maj
piarni, ani gumna, a wdy
je Bóg ywi; czemecie wy
zacniejsi ni ptacy?
25. I któ z was troskliwie

mylc, moeprzyda do wzro-

stu swego okie jeden ?

26. Poniewa tedy i naj-

mniejszej rzeczy nie przemo-
ecie, czemu si o inne trosz-

czycie?

27. Przypatrzcie si lilijom,

jako rosn, nie pracuj, ani

przd; a powiadam wam, e
ani Salomon we wszystkiej

sawie swojej nie by tak przy-

odziany, jako jedna z tych.

28. A jelie traw, która

dzi jest na polu, a jutro b-
dzie w piec wrzucona, Bóg tak

przyodziewa,jako daleko wi-
cej was, o maowierni

!

29. Wy tedy nie pytajcie si,

cobycie je, albo cobycie
pi mieli, ani wysoko latajcie

mylami waszemi.

30. Albowiem tego wszyst-

kiego narody tego wiata szu-

kaj; ale Ojciec wasz wie, e
tego potrzebujecie.

31. Owszem szukajcie kró-

lestwa Boego, a to wszystko
bdzie wam przydane.

32. Nie bój si, o maluczkie
stadko ! albowiem si upodo-
bao Ojcu waszemu, da wam
królestwo.

33. Sprzedawajcie majtnoci
9
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wasze, a dawajcie jamun;
gotujcie sobie mieszki, które

nie wiotszej, skarb, którego
nie ubywa w niebiesiech, gdzie

zodziei przystpu nie ma, ani

mól psuje.

34. Bo gdzie jest skarb wasz,

tam bdzie i serce wasze.

35. Niech bd przepasane
biodra wasze, i wiece zapalone.

36. A wy bdcie podobni
ludziom oczekujcym pana
swego, aby si wróci z we-
sela, eby, gdyby przyszed a

zakoata, wnet mu otworzyli.

37. Bogosawieni oni sudzy,
których, gdy przyjdzie pan,

czujcych znajdzie; zaprawd
powiadam wam, i si prze-

pasze, a posadzi ich za stó, a

przechadzajc si, bdzie im
suy.
38. A jeliby przyszed o

wtórej stray, i o trzeciej stra-

y przyszedliby, a takby ich

znalaz, bogosawieni s oni

sudzy.

39. A to wiedzcie, iby,
gdyby wiedzia gospodarz, o

której godzinie zodziej ma
rzyj, wdyby czu, a nie

opuciby podkopa domu
swego.

40. Przeto i wy bdcie go-

towi
;
bo o tej godzinie, o któ-

rej si nie spodziewacie, Syn
czowieczy przyjdzie.

41. I rzek mu Piotr: Panie!

do nase mówisz to podobie-
stwo, czyli do wszystkich?

42. A Pan rzek : Który te-

dy jest wierny szafarz i roz-

tropny, którego Pan posta-

nowi nad czeladzi swoj, aby
im na czas wydawa obrok na-

znaczony ?

43. Bogosawiony jest on
suga, którego, gdyby przy-

szed pan jego, znajdzie, e tak
czyni

;

44. Zaprawd wam powia-

dam, e go nad wszystkiemi
dobrami swojemi postanowi.

45. Ale jeliby rzek on su-
ga w sercu swojem: Odwacza
pan mój z przyjciem swojem,
i poczby bi sugi i suebni-
ce, a je, pi i opija si

;

46. Przyjdzie pan sugi one-

go, dnia, którego si nie spo-

dzieje, i godziny, której nie

wie, i odczy go, a cz jego

pooy z niewiernymi.

47. Ten zasi suga, któryby
zna wol pana swego, a nie

by gotowym, ani czyni we-

dug woli jego, wielce bdzie
karany

;

48. Ale który nie zna, a

czyni rzeczy godne karania,

mniej plag odniesie
;
a od ka-

dego, komu wiele dano, wiele

si od niego upomina bd

:

a komu wiele powierzono, wi-
cej.bd chcie od niego.

49. Przyszedem, abym ogie
puci na ziemi, i czegó chc,
jeli ju gore?

50. Ale mam by chrztem
ochrzczony

;
a jakom jest ci-

niony, póki si to nie wyko-
na!
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51. Mniemacie, abym przy-

szed, pokój dawa na ziemi?

Bynajmniej, powiadam wam,

ale rozerwanie.

52. Albowiem od tego czasu

bdzie ichpi w domujednym
rozerwanych, trzej przeciwko

dwom,a dwaj przeciwko trzem.

53. Powstanie ojciec prze-

ciwko synowi, a syn przeciwko

ojcu, matka przeciwko córce,

a córka przeciwko matce,

wiekra przeciwko synowej

swojej
,

a synowa przeciwko

wiekrze swojej.

54. Mówi te i do ludu:

Gdy widzicie obok wschodz-

cy od zachodu, zaraz mówicie

:

Przychodzi gwatowny deszcz

;

i tak bywa.

55. A gdy wiatr wiejcy od

poudnia, mówicie : Gorco b-
dzie; i bywa tak.

56. Obudnicy
!

postaw nie-

ba i ziemi rozeznawa umiecie,

a tego czasu jako nie pozna-

. wacie?

57. Przecze i sami przez si
nie sdzicie, co jest sprawie-

dliwego ?

58. Gdy tedy idziesz z prze-

ciwnikiem twoim przed urzd,
staraje siw drodze, aby by
wolen, by ci sn nie poci-
gn przed sdziego, a sdzia-

by ci poda ceklarzowi, a ce-

klarzby ci wrzuci do wizie-

nia.

59. Powiadam ci : Nie wynij-

dziesz stamtd, pókiby nie

odda do ostatniego pienika.

ROZDZIA XHL

A prawie natenczas byli przy-

tomni niektórzy, oznajmujc
mu o Galilejczykach, których

krew Piat pomisza z ofiara-

mi ich.

2. A Jezus odpowiadajc,

rzek im: Mniemacie, e ci

Galilejczycy nad wszystkie

inne Galilejczyki grzeszniej-

szymi byli, i takowe rzeczy

ucierpieli?

3. Bynajmniej, mówi wam;
i owszem, jeli nie bdziecie

pokutowa, wszyscy take po-

giniecie.

4. Albo omnacie onych, na

które upada wiea w Syloe i

pobia je, mniemacie, eby ci

winniejszymi byli nad wszyst-

kie ludzie mieszkajce w Je-

ruzalemie ?

5. Bynajmniej, mówi wam:
i owszem, jeli pokutowa nie

bdziecie, wszyscy take po-

giniecie.

6. I powiedzia im to podo-

biestwo: Czowiek niektóry

mia figowe drzewo wsadzone

na winnicy swojej
,

a przy-

szedszy, szuka na niem owo-

cu, ale nie znalaz.

7. Tedy rzek do winiarza:

Oto po trzy lata przychodz,

szukajc owocu na tern drze-

wie figowem, ale nie znajduj.

Wytnije je; bo przecze t
ziemi próno zastpuje?

8. Ale on odpowiadajc rzek
mu : Panie ! zaniechaj go jesz-
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Cze i na ten rok, a je okopi
i obo gnojem

;

9. Owa sn przyniesie owoc,

a jeli nie, potem je wytniesz.

10. I naucza w jednej bó-

nicy w sabat.

11. A oto bya tam niewiasta,

która miaa ducha niemocy

omnacie lat, a bya skurczo-

na, tak, i si adn miar nie

moga rozprostowa.

12. T gdy ujrza Jezus, za-

woa jej do siebie i rzek

jej : Niewiasto ! uwolniona od

niemocy twojej.

13. I woy na ni rce, a

zarazem rozprocia si i chwa-

lia Boga.

14. Tedy odpowiadajc prze-

oony nad bónic, który si

bardzo gniewa, e Jezus w
sabat uzdrawia, rzek do lu-

du: Sze dni jest, w które

trzeba robi; w te tedy dni

przychodzc, leczcie si, a nie

w dzie sabatu.

15. Ale mu odpowiedzia

Pan i rzek : Obudniku, aza
kady z was w sabat nie od-

wizuje wou swego, albo osa

swego od obu, a nie wiedzie,

eby go napoi?
16. A ta córka Abrahamowa,
któr by zwiza szatan oto

ju omnacie lat, za nie mia-

a by rozwizana od tej zwi-
zki w dzie sabatu?

17. A gdy on to mówi, za-

wstydzili si wszyscy prze-

ciwnicy jego: ale wszystek

lud radowa si ze wszystkich

onych chwalebnych spraw,

które si dziay od niego.

18. Zatem rzek Jezus : Ko-
mu podobne jest królestwo

Boe, a do czegó je przypodo-

bam?
19. Podobne jest ziarnu gor-

czycznemu
,

które wziwszy
czowiek, wrzuci do ogrodu
swego

;
i roso i stao si drze-

wem wielkiem, a ptaszki nie-

bieskie czyniy sobie gniazda

na gaziach jego.

20. I rzek znowu : Do czegó
przypodobam królestwo Bo-

e?
21. Podobne jest kwasowi,

który wziwszy niewiasta, za-

krya go we trzy miary mki,
aby wszystko skwaniao.

22. I chodzi po miastach i

miasteczkach, nauczajc a idc
w drog do Jeruzalemu.

23. I rzek mu niektóry : Pa-

nie ! czyli mao tych jest, któ-

rzy maj by zbawieni? A on

rzek do nich

:

24. Usiujcie, abycie weszli

przez ciasn bram ;
albowiem

owiadam wam: Wiele ichd chcieli wnij, ale nie

bd mogli.

25. Gdy wstanie gospodarz

i zamknie drzwi, a poczniecie

sta przede drzwiami, i koa-

ta we drzwi, mówic : Panie,

Panie! otwórz nam, tedy on

odpowiadajc rzecze wam:
Nie znam was, skdecie.

26. Tedy poczniecie mówi:
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Jadalimy przed tob i pija-

li, i uczye na ulicach na-

szych.
! 27. A on rzecze: Powiadam
wam, nie znam was, skde-
cie

;
odstpcie odemnie wszys-

j

cy, którzy czynicie niepra-

!

wo.
i

28. Tam bdzie pacz i zgrzy-

; tanie zbów, gdy ujrzycie Ab-
i rahama, Izaaka, i Jakóba, i

wszystkie proroki w króle-

stwie Boem, a samych siebie

precz wyrzuconych.

29. I przyjd drudzy od
wschodu i od zachodu, i od
pónocy, i od poudnia, a u-

sid za stoem w królestwie

Boem.

|

30. A oto s ostatni, którzy
bd pierwszymi, a s pierwsi,

którzy bd ostatnimi.

31. W one dzie przystpili

niektórzy z Faryzeuszów, mó-
wic mu: Wynijda id std;

j

bo ci Herod chce zabi.
32. I rzek im : Idcie, a po-

I wiedzcie temu lisowi : Oto wy-

|

ganiam dyjaby, i uzdrawiam
dzi i jutro, a trzeciego dnia
dokoczenie wezm.
33. Wszake musz dzi i

jutro i po jutrze odprawia
drog : albowiem niemoe by,

w Jeruzalemie.

34. Jeruzalem ! Jeruzalem

!

które zabijasz proroki, a ka-
mionujesz te, którzy do ciebie

bywaj posani
;
ilekro chcia-

em zgromadzi dzieci twoje,

tak jako kokosz zgromadza
kurczta swoje pod skrzyda,
a nie chcielicie.

35. Otó zostanie wam dom
wasz pusty. A zaprawd wam
powiadam, e mi nie ujrzy-

cie, a przyjdzie czas, gdy
rzeczecie : Bogosawiony, któ-

ry idzie w imieniu Paskiem.

RODZIA XIV.

I stao si, gdy wszed Jezus

w dom niektórego przedniej

-

szego Faryzeusza w sabat, aby
jad chleb, e go oni podstrze-

gali.

2. A oto czowiek niektóry

opuchy by przed nim.

3. A odpowiadajc Jezus,

rzek do zakonników, i do
Faryzeuszów, mówic: Go-
dzili si w sabat uzdrawia?
4. A oni milczeli. Tedy on
ujwszy go, uzdrowi i odpra-

wi.

5. A odpowiadajc rzek do
nich: Którego z was osie

albo wó wpadnie w studni,
a nie wnet go wycignie w
dzie sabatu?

6. I nie mogli mu na to od-

powiedzie.

7. Powiedzia te i wezwa-
nym podobiestwo, (baczc,

jako przedniejsze miejsca obie-

rali,) mówic do nich

:

8. Gdyby by od kogo we-
zwany na wesele, nie siadaje
na przedniejszem miejscu, by
sn zacniejszy nad ci nie by
wezwany od niego;
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9. A przyszedszy ten, który

ciebie i onego wezwa, rzekby
tobie: Daj temu miejsce: a
tedyby ze wstydem pocz
siedzie na poledniem miej-

scu.

10. Ale gdyby by wezwa-
ny, szedszy, usid na pole-
dniem miejscu

;
a gdyby przy-

szed ten, który ci wezwa,
rzekby tobie : Przyjacielu

!

posid si wyej
;
tedy b-

dziesz mia cze przed spó-
siedzcymi z tob.

11. Bo wszelki, kto si wy-
wysza, poniony bdzie, a
kto si ponia, wywyszony
bdzie.

12. Mówi te i onemu, który
go by wezwa : Gdy sprawu-
jesz obiad albo wieczerz, nie

wzywaje przyjació twoich,

ani braci twoich, ani krewnych
twoich, ani ssiadów bogatych,

eby ci sn i oni zasi nie

wezwali, a staaby si na-

groda.

13. Ale gdy sprawujesz uczt,

wezwije ubogich, uomnych,
chromych i lepych,

14. A bdziesz bogosawio-
nym; bo nie maj czem na-

grodzi, ale bdzie nagro-

dzono przy zmartwychwsta-
niu sprawiedliwych.

15.A usyszawszy to niektóry

z spósiedzcych, rzek mu:
Bogosawiony, który je chleb

w królestwie Boem.
16. A on mu rzek: Czowiek

niektóry sprawi wieczerz
wielk i zaprosi wielu

;

17. I posa sug swego w
godzin wieczerzy, eby rzek
zaproszonym : Pójdcie ! boju
wszystko gotowe.

18. I poczli si wszyscy je-

dnostajnie wymawia. Pierw-

szy mu rzek : Kupiem wie,
i musz i a oglda j, pro*

sz ci, miej mi za wymówio-
nego.

19. A drugi rzek : Kupiem
pi jarzm woów, i id, abym
ich dowiadczy: prosz ci,

miej mi za wymówionego.

20. A drugi rzek: onm
poj, a dlatego przyj nie

mog.
21. A wróciwszy si on su-

ga, oznajmi to panu swemu.
Tedy si gospodarz rozgnie-

wawszy, rzek sudze swemu

:

Wynijd prdko na ulice i na
drogi miejskie, a ubogie i

uomne i chrome i lepe wpro-
wad tu.

22. I rzek suga: Panie!

stao si, jako rozkaza, a
jeszcze miejsce jest.

23. I rzek Pan do sugi:

Wynijd na drogi i midzy
opotki, a przymu wnij,
aby by napeniony dom mój.

24.Albowiem powiadamwam,
e aden z onych mów,którzy

byli zaproszeni, nie ukusi wie-

czerzy mojej.

25. I szed z nim wielki lud;

a obróciwszy si, rzek do
nich

:
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26. Jeli kto idzie do mnie
a niema w nienawici ojca

swego, i matki, i ony, i dzie-

ci, i braci, i sióstr, nawet i

duszy swojej, nie moe by
uczniem moim.

27. A ktokolwiek nie niesie

krzya swego, a idzie za mn,
nie moe by uczniem moim.

28. Bo któ z was jest, chcc
zbudowa wie, aby pierwej

usiadszy, nie obrachowa na-

kadu, mali to, czemby jej

dokoczy?
29. Aby sn, gdyby zaoy

fundament, a dokoczy nie

móg, wszyscy, którzyby to

widzieli, nie poczli si namie-
wa z niego,

30. Mówic: Ten czowiek
ocz budowa, a nie móg
okoczy.
31. Albo który król jadc na

wojn, potyka si z drugim
królem, pierwej usiadszy, nie

radzi si, mógliby si w dzie-

si tysicy spotka z onym,
który we dwadziecia tysicy
jedzie przeciwko niemu?

32. A jeli nie, gdy on jesz-

cze jest daleko od niego, posy
wyprawiwszy do niego, prosi

o to, co naley do pokoju.

33. Take i kady z was,
ktoby si nie wyrzek wszyst-

kich majtnoci swoich, nie

moe by uczniem moim.

34. Dobra jest sól
;

lecz

jeli sól zwietrzeje, czeme j
naprawi?

35. Nie przygodzi si ani do
ziemi ani do gnoju, ale j
precz wyrzucaj. Kto ma uszy

ku suchaniu, niechaj sucha.

ROZDZIA XV.

I przybliali si do niego wszy-

scy celnicy i grzesznicy, aby
go suchali.

2. I szemrali Faryzeuszowie

•i nauczeni w Pimie, mówic

:

Ten grzeszniki przyjmuje i je

z nimi.

3. I powiedzia im to podo-

biestwo, mówic:
4. Który z was czowiek,
gdyby mia sto owiec, a stra-

ciby jedn z nich, izali nie zo-

stawia onych dziewidziesiciu
i dziewiciu na puszczy, a nie

idzie za on, która zgina,
aby j znalaz?

5. A znalazszy kadzie j na
ramiona swoje, radujc si.

6. A przyszedszy do domu,
zwouje przyjació, i ssiadów,
mówic im: Radujcie si ze

mn; bom znalaz owc moj,
która bya zgina.
7. Powiadam wam, e taka

bdzie rado w niebie nad
jednym grzesznikiem pokutu-
jcym, wicej ni nad dziewi-
dziesit i dziewiciu sprawie-

dliwych, którzy nie potrzebu-

j pokuty.

8. Albo która niewiasta ma-
jc dziesi groszy, jeliby
stracia grosz jeden, izali nie

zapala wiecy, i nie umiata
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domu, a nie szuka z pilnoci,
aby znalaza?

.

9. A znalazszy, zwouje przy-
jacióek i ssiadek, mówic:
Radujcie si zemn; albowiem
znalazam grosz, którym bya
stracia.

10. Tak, powiadam wam,
bdzie rado przed Anioy
Boymi nad jednym grzeszni-
kiem pokutujcym.
11. Nadto rzek: Czowiek

niektóry mia dwóch synów,
12. I rzek modszy z nich

ojcu: Ojcze! daj mi dzia ma-
jtnoci na mi przypadajcy.
I rozdzieli im majtno.
13. A po niewielu dniach,

zebrawszy wszystko on mod-
szy syn, odjecha w dalek
krain, i rozproszy tam ma-
jtno swoj,yjc rozpustnie.

14. A gdy wszystko potra-
ci, sta si gód wielki w onej
krainie, a on pocz niedosta-
tek cierpie.

15. A tak szedszy, przysta
do jednego mieszczanina onej
krainy, który go posa do
folwarku swego, aby pas wi-
nie.

16. I da napeni brzuch
swój mótem, którejaday wi-
nie

;
ale mu nikt nie dawa.

17. Potem przyszedszy do
siebie, rzek: O jako wiele na-
jemników ojca mego maj do-
sy chleba, a ja od godu gin

!

18. Wstawszy tedy, pójd do
ojca mego i rzek mu : Ojcze

!

zgrzeszyem przeciwko niebu
i przed tob.

19. I nie godzienem wicój
by nazywany synem twoim,
uczy mi jako jednego z na-
jemników twoich.

20. Tedy wstawszy, szed do
ojca swego. A gdy on jeszcze
by opodal, ujrza go ojciec
jego, i ualiwszy si go, przy-
biea, a padszy na szyj je-

go, pocaowa go.

21. I rzek mu syn: Ojcze!
zgrzeszyem przeciwko niebu
i przed tob, i juem nie jest
godzien, abym by nazywany
synem twoim.

22. Rzek tedy ojciec do sug
swoich : Przyniecie on prze-
dni szat

,
a obleczcie go

,
i

dajcie piercie na rk jego,
i obuwie na nogi jego,

23. A przywiódszy ono tu-
ste ciel, zabijcie, a jedzc
bdmy weseli.

24. Albowiem ten syn mój
umar by, a zasi oy; zgi-n by, i znaleziony jest; i

poczli si weseli.

25. Ale starszy syn jego by
na polu

;
a gdy przychodzc

przybliy si ku domowi, u-
sysza muzyk i tace

;

26. A zawoawszy
j ednego z

sug, pyta, coby to byo.
27. A on mu powiedzia:

Brat twój przyszed, i zabi
ojciec twój ono tuste ciel, i
go zdrowego dosta.
28. I rozgniewa si, a nie
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chcia wnij; ale ojciec jego

wyszedszy prosi go.

29. A on odpowiadajc, rzek

ojcu : Oto przez tak wiele lat

su tobie, a nigdym nie

przestpi przykazania twego;

wszake mi nigdy nie da
kolcia, aby^m si z przyj a-

cioy moimi weseli.

30. Ale gdy ten syn twój,

który poar majtno two-

j z wszetecznicami, przyszed,

zabie mu ono tuste ciel.

31. A on mu rzek: Synu!

ty zawsze zemn, a wszystkie

dobra moje twoje s.
32. Lecz trzeba byo weseli

si i radowa, e ten brat twój

umar by a zasi oy, i zgi-

n by a znaleziony jest.

ROZDZIA XVI.

Mówi te i douczniów swoich:

Czowiek niektóry by boga-

ty, który mia szafarza, a ten

by odniesiony do niego, jako-

by rozprasza dobra jego.

|

2. A zawoawszy go, rzek

|l
mu- Có to sysz o tobie?

Oddaj liczb z szafarstwa twe-

|

go? albowiem ju wicej nie

bdziesz móg szafowa.

3. I rzek on szafarz sam w
[

sobie : Có uczyni, gdy pan

; mój odbiera odemnie szafar-

|

stwo? Kopa nie mog, ebra

[

si wstydz.
I 4. Wiem, co uczyni, e, gdy
bd zoony z szafarstwa,

i przyjm mi do domów swo-

ich.

5. Zawoawszy tedy do siebie

kadego z duników pana

swe"go, rzek pierwszemu : YVie-

le winien panu memu?
6. A on rzek : Sto bare oli-

wy. I rzek mu : Wemij zapis

twój, a siadszy prdko, napisz

pidziesit.

7. Potem drugiemu rzek : A
ty wiele winien? A on mu
rzek: Sto korcy pszenicy. I

rzek mu : Wemij zapis twój,

a napisz omdziesit.

8. I pochwali pan szafarza

niesprawiedliwego, i roztrop-

nie uczyni; bo synowie tego

wiata roztropniejsi s nad

syny wiatoci w rodzaju

swoim.

9. I Ja wam powiadam:

Czycie sobie przyjacioy z

mammony niesprawiedliwo-

ci, aby, gdy ustaniecie, przy-

jli was do wiecznych przy-

bytków.
10. Kto wierny jest w maem,

i w wielu wiernym jest
;
a kto

wmaem niesprawiedliwy, i w
wielu niesprawiedliwym jest.

11. Poniewaecie tedy w
mammonie niesprawiedliwej

wiernymi nie byli, prawdzi-

wego któ wam powierzy?

12. Ajeliciew cudzem wier-

nymi nie byli, któ wam da,

co waszego jest?

13. aden suga nie moe
dwom panomsuy, gdy albo

jednego bdzie mia w niena-

wici, a drugiego bdzie mio-
wa

;
albo si jednego trzyma
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bdzie

,
a drugim pogardzi

;

nie moecie Bogu suy i

mammonie.
14. A suchali tego wszystkie-

go i Faryzeuszowie, którzy
byli akomi, i namiewali si
z niego.

15. I rzek im: Wy jestecie,
którzy sami siebie usprawie-
dliwiacie przed ludmi, ale
Bóg zna serca wasze; bo co
jest u ludzi wyniosego, obrzy-
dliwoci jest przed Bogiem.
16. Zakon i prorocy a do

ilana
;
a od tego czasu króle-

stwo Boe opowiadane bywa,
a kady si do niego gwatem
cinie.

17. 1 atwiej jest niebu i ziemi
przemin, nielijednej kresce
zakonu upa.
18. Wszelki, który opusz-

cza. on swoj a inn poj-
muje, cudzooy; a kto odma opuszczon pojmuje, cu-
dzooy.

19. A by niektóry czowiek
bogaty, który si oboczy w
szarat i w bisior, i uywa na
kady dzie hojnie.

.

20. By te niektóry ebrak,
imieniem azarz, który lea
u wrót jego owrzodziay,

21. Pragnc by nasycony z
odrobin, które paday z stou
bogaczowego

;
ale i psy przy-

chodzc lizay wrzody jego.

22. I stao si, e umar on
ebrak, i odniesiony by od
Anioów na ono Abrahamo-

S 16.

we; umar te i bogacz, i po-
grzebiony jest.

23. A bdc w piekle, pod-
niósszy oczy swe, gdy by
w mkach, ujrza Abrahama
z daleka

,
i azarza na onie

jego.

24. Tedy bogacz zawoawszy,
rzek : Ojcze Abrahamie ! zmi-
uj si nademn, a polij a-
zarza, aby omoczy koniec

-

alca swegow wodzie, a ocho-
zi jzyk mój, bo mki cier-
pi w tym pomieniu.
25. I rzek Abraham : Synu

!

wspomnij,e ty odebra dobre
rzeczy twoje za ywota twego,
a azarz take ze

;
a teraz on

ma pociech, a ty mki cier-
pisz.

26. A nad to wszystko
midzy nami i wami otcha
wielka jest utwierdzona, aby
ci, którzy chc std przej do
was, nie mogli, ani owi stam-
td przej do nas.

27. A on rzek: Prosz ci
tedy, ojcze ! aby go posa do
domu ojca mego

:

28.
.

Albowiem mam pi
braci, aby im wiadectwo wy-
da, eby te i oni nie przyszli
na to miejsce mki.
29. I rzek mu Abraham:
Majc Mojesza i proroków,
nieche ich suchaj.
30. A on rzek: Nie, ojcze

Abrahamie ! ale gdyby kto z
umarych szed do nich, bd
pokutowa.
31. I rzek mu : Poniewa
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Mojesza i proroków nie su-

chaj, tedy, choby te kto

zmartwychwsta, nie uwierz.

ROZDZIA XVII.

I rzek do uczniów : Nie mo-

na, aby zgorszenia przyj

nie miay ;
ale biada temu,

przez którego przychodz!

2. Lepiejby mu byo, aby

myski kamie zawieszony

by na szyi jego, i wrzucony

by w morze, niby jednego z

tych maych zgorszy mia.

3. Miejcie si na pieczy. A
jeliby zgrzeszy przeciwko to-

bie brat twój
,
strofuj go

;
a

jeliby si upamita, odpu
mu.
4. A choby siedmkro na

dzie zgrzeszy przeciwko to-

bie, i siedmkro przez dzie

si do ciebie nawróci, mó-

wic : al mi tego
;
odpu mu.

5. I rzekli Apostoowie Pa-

nu : Przymnó nam wiary.

6. A Pan rzek : Jelibycie

mieli wiar jako ziarno gor-

czyczne, a rzeklibycie temu

drzewu lenej figi: Wyrwij

si z korzenia, a wsad si w
morzu, usuchaoby was.

7. I któ z was jest, coby

mia sug orzcego albo pa-

szcego
,

który, gdyby si

wróci, zarazby mu rzek:

Pójd, a usid za stó?

8. I owszem, izali mu nie

rzecze: Nagotuj, cobym wie-

czerza, a przepasawszy si,

139

su mi, a si najem i napij,

a potem i ty jedz i pij?

9. Izali dzikuje sudze one-

mu, i uczyni to, co mu byo
rozkazano? Nie zda mi si.

10. Take i wy, gdy uczyni-

cie wszystko, co wam rozka-

zano, mówcie : Sudzy nieuy-

teczni jestemy, bo comy byli

powinni uczyni, uczynilimy.

11. I stao si, gdy szed do

Jeruzalemu, e szed porod-

kiem Samaryi i Galilei.

12. A gdy wchodzi do nie-

którego miasteczka, zabieao

mu dziesi mów trdowa-

tych, którzy stanli z daleka.

13. A ci podniósszy gos

swój, rzekli: Jezusie, Nauczy-

cielu ! zmiuj si nad nami.

14. Które on ujrzawszy,

rzek im : Szedszy okacie si

kapanom. I stao si, gdy

szli, e oczyszczeni s.

15. Ale jeden z nich ujrzaw-

szy, e jest uzdrowiony, wró-

ci si, wielkim gosem chwa-

lc Boga

;

16. I pad na oblicze swoje

u nóg jego, dzikujc mu; a

ten by Samarytanin.

17. A Jezus odpowiadajc,

rzek : Za nie dziesi jest

oczyszczonych, a dziewi k-
dy?
18. Nie znaleli si, aby si

wrócili, i dali chwa Bogu,

jedno ten cudzoziemiec?

19. I rzek mu : Wsta, id,

wiara twoja ciebie uzdrowia.

20. A bdc pytany od Fa-
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ryzeuszów kiedy przyjdzie
królestwo Boe, odpowiedzia

rzek: Nie przyjdzie
królestwo Boe z postrzee-
niem

;

21 Ani rzek: Oto tu, albo
oto tam jest: albowiem oto
królestwo Boe wewntrz was
jest.

22. I rzek do uczniów

:

drzyjd dni, e bdziecie -
da, abycie widzieli jeden
dzie ze dni Syna czowiecze-
go, ale nie ogldacie.
23. I rzek wam: Oto tu,

albo oto tam jest; ale nie
chodcie, ani si za nimi uda-
wajcie.

24. Albowiem jako byskawi-
ca, byskajc si od jednej
strony, która jest pod nie-
bem, a do drugiej, która jest
P°d niebem

, wieci : tak b-
dzie i Syn czowieczy w dzie
swój.

25. Ale pierwej musi wiele
ucierpie, i by odrzuconym
od narodu tego.

26. A jako byo za dni Noe-
go, tak bdzie i za dni Syna
czowieczego.

27. Jedli, pili, enili si i zam wydawali a do onego
dnia którego wszed Noe do
korabia, i przyszed potop a
wytraci wszystkie.

28. Take te jako si dzia-o za dni Lotowych, jedli,
pili

, kupowali
, sprzedawali

szczepili, budowali.
-A-le dnia tego, gdy wy-

17. 18.

szed Lot z Sodomy, spad
jako.deszcz ogie z siark z
nieba, i wytraci wszystkie.
30. Takci te bdzie w on

dzie, którego si Syn czo-
wieczy objawi.

31. Onego dnia, byliby kto
na dachu, a naczynia jego w
domu, niech nie zstpuje, aby
je pobra

; a kto na roli, niech
si take nie wraca do tego co
jest pozad.

32. Pamitajcie na on Lo-
tow.
33. Ktobykolwiek chcia za-

chowa dusz swoj, straci j;
a ktoby j kolwiek straci, o-
ywij.

.

34. Powiadam wam : Onej no-
cy bd dwaj na jednem ou;
jeden wzity bdzie, a drugi
zostawiony.

.

35. Dwie bd mle z sob;
jedna wzita bdzie, a druga
zostawiona.

!

36. Dwaj bd na roli; jeden
bdzie wzity, a drugi zosta-
wiony.

37. A odpowiadajc rzekli
mu: Gdzie Panie? A on im
rzek : Gdzie bdzie cierw,tam
si zgromadz i ory.

ROZDZIA XVIII.

I powiedzia im jeszcze podo-
biestwo do tego zmierzajce,
i si zawsze potrzeba modli
a nie ustawa,
2. Mówic; By niektóry s-

dzia w jednem miecie, który
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si Boga nie ba, i czowieka

si nie wstydzi.

3. Bya te wdowa w teme
miecie, która przychodzia do

niego, mówic: Pomcij si

krzywdy mojej nad przeciwni-

kiem moim.

4. Lecz on dugo nie chcia.

Ale potem rzek sam w sobie

:

Aczci si Boga nie boj i czo-

wieka si nie wstydz,

5. Wszake i mi si uprzy-

krza ta wdowa, pomszcz si

krzywdy jej, aby na ostatek

przyszedszy, nie bya mi ci-

k.
6. Rzek tedy Pan : Suchaj-

cie, co mówi niesprawiedliwy

sdzia.

7. A Bóg izali si nie pomci
krzywdy wybranych swoich,

woajcych do siebie we dnie

i w nocy, chocia im dugo
cierpi ?

8. Powiadam wam, i si

pomci krzywdy ich w rychle.

Ale gdy przyjdzie Syn czo-

wieczy, izali znajdzie wiar na

ziemi?

9. Rzek te i do niektórych,

którzy ufali sami w sobie, e
byli sprawiedliwymi, a inszych

za nic nie mieli, to podobie-

stwo :

10. Dwoje ludzi wstpio do

kocioa, aby si modlili, je-

den Faryzeusz a drugi celnik.

1 1 . Faryzeusz stanwszy, tak

si sam u siebie modli Dzi-

kuj tobie, Boe ! em nie jet

jako inni ludzie, drapieni, nie-

sprawiedliwi, cudzoonicy, al-

bo jako i ten celnik.

12. Poszcz dwakro w ty-

dzie; daje dziesicin ze

wszystkiego co mam.
13. A celnik stojc z daleka,

nie chcia podnie i oczów

swych w niebo, ale si bi w
piersi swoje, mówic: Boe!
bd miociw mnie grzeszne-

mu.
14. Powiadam wam, e ten

odszed usprawiedliwionym do

domu swego, wicej nieli on:

albowiem kto si wywysza,

bdzie poniony, a kto si po-

nia, bdzie wywyszony.
15. Przynoszono te do niego

i niemowltka, aby si ich do-

tyka
;
co gdy widzieli ucznio-

wie, gromili je.

16. Ale Jezus zwoawszy ich,

rzek : Dopucie dziatkom

przychodzi do mnie, a nie za-

braniajcie im; albowiem tako-

wych jest królestwo Boe.

17. Zaprawd powiadamwam;
Ktobykolwiek nie przyj kró-

lestwa Boego jako dziecitko,

nie wnijdzie do niego.

18. 1 pyta go niektóry ksi-

, mówic: Nauczycielu do-

bry ! co czynic odziedzicz

ywot wieczny?

19. 1 rzek mu Jezus: Przecz

mi zowiesz dobrym? Nikt

nie jest dobry, tylko jeden, to

jest Bóg.

20. Umiesz przykazania?

Nie cudzoó, nie zabijaj, nie

kradnij, nie wiadcz faszy-
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wie, czcij ojca twego i matk
twoj.
21.A on rzek : Tegom wszyst-
kiego przestrzega od modo-
ci mojej.

22. Co usyszawszy Jezus,
rzek mu: Jednego jeszcze nie
dostaje; wszystko, co masz,
sprzedaj, a rozdaj ubogim, a
bdziesz mia skarb w niebie;
a przyszedszy naladuj mi.

’

23. A on usyszawszy to,

bardzo si zasmuci; bo by
nader bogaty.

24. A gdy go Jezus ujrza
bardzo zasmuconego, rzek

:

Jako trudno ci, co maj pie-
nidze, wnijd do królestwa
Boego

!

25. Albowiem atwiej jest

wielbdowi przej przez ucho
igielne, ni bogatemu wnij
do królestwa Boego.
26. Tedy rzekli ci, którzy to

syszeli : I któ moe by zba-
wiony ?

27. Ale on rzek: Co jest nie-

moebneu ludzi, moebne iest
u Boga.

28. 1 rzek Piotr: Otomymy
opucili wszystko, a poszlimy
za tob.
29. Tedy im on rzek : Za-
prawd powiadam wam, inie-
masz nikogo, coby opuci
dom, albo rodziców, albo bra-
ci, albo on, albo dzieci dla
królestwa Boego,
30. Aby niewzi daleko wi-

cej w tym czasie, a w przyszym
wieku ywota wiecznego.

.S 18.

31. A wziwszy z sob onych
dwunastu, rzekim : Oto wst-
puje^ do Jeruzalemu, a wy-
peni si wszystko, co napisa-
no przez proroki o Synu czo-
wieczym.

32. Bo bdzie wydany poga-
nom, i bdzie namiewany, i

zelony, i uplwany :

33. A ubiczowawszy zabij
go

;
ale dnia trzeciego zmar-

'

twychwstanie.

34. Lecz oni z tego nie nie
zrozumieli, i byo to sowo za-

kryte przed nimi, i nie wie-
dzieli, co mówiono.
35. I stao si

,
gdy si on

przyblia do Jerycha, lepy
niektóry siedzia podle drogi,

ebrzc.
36. A usyszawszy lud prze-

chodzcy, pyta, coby to byo?
37. I powiedziano mu, i Je-

zus Nazareski tdy idzie.

38. I zawoa, mówic : Jezu-
sie, Synu Dawidowy ! zmiuj
si nademn.
39. Lecz ci co szli wprzód,

gromili go, aby milcza. Ale on
tern wicej woa : Synu Dawi-
dowy! zmiuj si nademn.
40. Zastanowiwszy si tedy

Jezus, kaza go przywie do
siebie; a gdy si przybliy,
pyta go, mówic :

41. Co chcesz, abym ci uczy-
ni ? A on rzek : Panie ! abym
przejrza.

42. A Jezus mu rzek : Przej-

rzyj, wiara twoja ciebie uzdro-
wia.
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43. I zarazem przejrza, i

szed za nim ,
wielbic Boga.

Co wszystek lud widzc
,
da

chwa Bogu.

BODZIA XIX.

A Jezus wszedszy, szed przez

Jerycho.

2. A oto m, którego zwano

imieniem Zacheusz, który by
przeoony nad celnikami, a

ten by bogaty.

3. 1da widzie Jezusa, co-

by zacz by; lecz nie móg
przed ludem, bo by maego
wzrostu.

4. A bieawszy naprzód, wst-

pi na drzewo lenej figi, aby

go ujrza; bo tamtdy i
mia.
5. A gdy przyszed na ono

miejsce, spojrzawszy Jezus w
gór, ujrza go, i rzek do nie-

' go : Zacheuszu ! zstp prdko
na dó

;
albowiem dzi musz

zosta w. domu twoim.

6. I zstpi prdko i przyj
go z radoci.
7. A widzc to wszyscy,

szemrali, mówic: U czowie-

ka grzesznego gospod sta-

n.
8. A stanwszy Zacheusz,

rzek do Pana: Oto poow
majtnoci moich dam ubo-

gim, Panie! a jeliem kogo

w czem podszed, oddam w
czwórnasób.

9. I rzek mu Jezus : Dzi si

stao zbawienie domowi temu,

143

dlatego
,
e i on jest synem

Abrahamowym.

10. Bo przyszed Syn czo-

wieczy, aby szuka i zachowa,

co byo zgino.

11. Tego gdy oni suchali,

mówic dalej powiedzia im

podobiestwo, dlatego, e by
blisko od Jeruzalemu, a i oni

mniemali, e si wnet króle-

stwo Boe objawi miao.

12.Rzek tedy: Niektóry czo-

wiek rodu zacnego jecha w
dalek krain, aby sobiewzi
królestwo, i zasi si wróci.

13. A zawoawszy dziesiciu

sug swoich, da im dziesi

grzywien i rzek do nich : Han-

dlujcie, a przyjad.

14.Lecz mieszczaniejego mieli

go w nienawici, i wyprawili

za nim poselstwo, mówic: Nie

chcemy, aby ten królowa nad

nami.

15. 1 stao si, gdy si wróci

wziwszy królestwo, e^rozka-

za do siebie zawoa sug o-

nych, którym by da pieni-

dze, aby si dowiedzia, co któ-

ry handlujc zyska.

16. Tedy przyszed pierwszy,

mówic : Panie
!

grzywna two-

ja dziesi grzywien urobia. 1

17. I rzek mu: Dobrze, su-

go dobry ! ieby nad maem
wiernym, mieje wadz nad

dziesicioma miastami.

18. Przyszed i drugi, mó-

wic: Panie! grzywna twoja

pi grzywien urobia.
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19. Rzek i temu: I ty bd
nad picioma miastami.
20. A inszy przyszed, mó-

wic: Panie! oto grzywna
twoja, którm mia schowan
w chustce;

21 . Bom si ciebie ba, e
jest czowiek srogi; bierzesz,

czego nie pooy, a niesz,
czego nie sia.

22. Tedy mu rzek: Z ust
twoich sdz ci, zy sugo!
Wiedziae, em ja jest czo-
wiek srogi, który bior, cze-

gom nie pooy, an, czegom
nie sia.

23. Przecze tedy nie da
srebra mego do lichwiarzy ? a
ja przyszedszy, wzibym je
by z lichw.
24. I rzek tym, którzy tu

stali: Wemijcie od niego t
grzywn, a dajcie temu, który
ma dziesi grzywien.
25. I rzekli mu : Panie ! ma

dziesi grzywien.

26.

Zaprawd powiadamwam,
i wszelkiemu, który ma, b-
dzie dane, a od tego, który
nie ma, i to, co ma, bdzie od
niego odjte.

27. Ale i nieprzjacioy moje,
którzy nie chcieli, abym kró-
lowa nad nimi, przywiedcie
tu, a pobijcie przedemn.
28. A to powiedziawszy,

szed wprzód, wstpujc do
Jeruzalemu.

29. I stao si, gdy si przy-
bliy do Betfagie i Betanii,
ku górze, któr zowi oli-

wn
,
posa dwóch z uczniów

swoich,

30. Mówic: Idcie do mia-
steczka, które jest przeciwko
wam, do którego wszedszy,
znajdziecie ol uwizane, na
którem aden czowiek nigdy
nie siedzia; odwizawszy je,

przywiedcie

:

31. A jeliby was kto spyta;
przecz je odwizujecie ? tak
mu powiecie: Przeto, e go
Pan potrzebuje.

32.0dszedszy tedy ci, którzy
byli posani, znaleli, jako im
by powiedzia.
33. A gdy oni odwizywali

ono ol, rzekli panowie jego
do nich: Przecz odwizuiecie
ol? J

34. A oni powiedzieli : Pan
go potrzebuje.

35. I przywiedli je do Jezu-
sa, a woywszy szaty swoje
na ono ol, wsadzili Jezusa
na nie.

36. A gdy on jecha, sali
szaty swoje na drodze.

37. A gdy si ju przyblia
tam, gdzie si spuszczaj z
góry oliwnej, poczo wszystko
mnóstwo uczniów radujc si
chwali Boga gosem wielkim
ze wszystkich cudów, które
widzieli,

38. Mówic: Bogosawiony
król, który idzie w imieniu
Paskiem; pokój na niebie a
chwaa na wysokociach.
39. Ale niektórzy z Fary-

zeuszów z onego ludu rzekli
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do niego : Nauczycielu ! zgrom
ucznie twoje.

40. A on odpowiadajc, rzek
im: Powiadam wam, jeliby
ci milczeli, wnet kamienie
woa bd.
41. A gdy si przybliy,

ujrzawszy miasto, paka nad
niem, mówic:
42. O gdyby poznao i ty,

a zwaszcza w ten to dzie
twój

,
co jest ku pokojowi

twemu ! lecz to teraz zakryte
od oczów twoich.

43. Albowiem przyjd na
ci dni, gdy ci otocz nieprzy-

jaciele twoi waem, i oblg
ci, i cisn ci zewszd

;

44. I zrównaj ci z ziemi,
i dzieci twoje w tobie, a nie

zostawi w tobie kamienia na
kamieniu, dlatego, e nie

poznao czasu nawiedzenia
twego.

45. A wszedszy do kocioa,
pocz wygania te, którzy w
nim sprzedawali i kupowali.

46. Mówic im: Napisano:
Dom mój dom modlitwy jest,

a wycie go uczynili jaskini
zbójców.

47. I uczy na kady dzie
w kociele; lecz przedniejsi
kapani i nauczeni w Pimie,
i przedniejsi z ludu szukali go
straci

;

48. Ale nie znaleli, coby mu
uczynili

;
albowiem wszystek

lud zawiesza si na nim, su-
chajc go.

p.

PODZIA XX.

I stao si z onych dni dnia
jednego, gdy uczy lud w
kociele i kaza Ewangielij,
e nadeszli przedniejsi kapani
i nauczeni w Pimie z starszy-

mi,

2. 1 rzekli do niego, mówic

:

Powiedz nam, któr moc to

czynisz, albo kto jest ten, co
da t moc?
3. A on odpowiadajc, rzek

do nich: Spytam i ja was
o jedn rzecz, a powiedzcie
mi:

4. Chrzest Janabyli z nieba,

czyli z ludzi?

5. A oni mylili sami w so-

bie,
.

mówic : Jeli powiemy,
z nieba, rzecze: Czemuecie
mu tedy nie wierzyli?

6. Jeli zasi rzeczemy, z

ludzi, wszystek lud ukamio-
nuje nas, poniewa za pewne
maj, e Jan jest prorokiem.

7. I odpowiedzieli, e nie

wiedz, skdby by.
8. A Jezus im rzek: I ja
wam nie powiem, któr moc
to czyni.

9. I pocz do ludu mówi
to podobiestwo : Czowiek
niektóry nasadzi winnic, i

naj j winiarzom, i odjecha
precz na czas niemay.

10. A czasu swego posa
sug do onych winiarzy, aby
mu dali z poytku onej win-

10
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mcy; ale oni winiarze ubiw-
szy go, odesali prónego.
11. I posa zasi drugiego
sug

;
ale oni i tego ubiwszy

i zelywszy, odesali prónego.
12. I posa zasi trzeciego;

ale oni i tego zraniwszy, wy-
rzucili precz.

13. A tak rzek Pan onej
winnicy: Có uczyni? pol
syna mego miego, sn, gdy
tego ujrz, zawstydz si.

14. Ale winiarze ujrzawszy
go, rzekli midzy sob, mó-
wic:

.

Tenci jest dziedzic;
pójdcie zabijmy go, aby na-
sze byo dziedzictwo.

15. I wypchnwszy go precz
z winnicy, zabili. Có im tedy
uczyni Pan onej winnicy?

16. Przyjdzie a potraci one
winiarze, a winnic odda in-

nym. Co oni usyszawszy,
rzekli: Me daj tego Boe!
17. Lecz on spojrzawszy na

nie, rzek: Có tedy jest ono,
co napisano: Kamie, który
odrzucili budujcy, ten si sta
gow wgieln?
18. Wszelki, który upadnie

na ten kamie, roztrci si, a
na kogoby on upad, zetrze
go.

19. I starali si przedniejsi
kapani i nauczeni w Pimie,
jakoby na rce wrzucili onój-
e godziny, ale si ludu bali;
albowiem poznali, i przeciw-
ko nim wyrzek to podobie-
stwo.

20. A tak podstrzegajc go,
posali szpiegi, którzy zmy-
lali, jakoby byli sprawiedli-
wymi, aby go podchwycili w i

mowie jego, a potem aby go
podali zwierzchnoci i w moc
starocin.

21^1 Pytali go, mówic : Nau-
czycielu^ wiemy, e dobrze
mówisz i uczysz, ani przyj-
mujesz osób; ale drogi Boej
w prawdzie uczysz.

22. Godzili si nam da
czynsz cesarzowi, czyli nie?

23. Ale on obaczywszy chy-
tro ich, rzek do nich : Cze-
mu mi kusicie?

24. Ukacie mi grosz; czyj
ma obraz i napis? A odpo-
wiadajc rzekli : Cesarza.

25. Zatem on im rzek: Od-
dawajcie tedy, co jest cesar-
skiego, cesarzowi, a co jest .

Boego, Bogu.

26. I nie mogli go podchwy-
ci w mowie jego przed ludem,
a zadziwiwszy si odpowiedzi
jego, umilknli.

27. A przyszedszy niektórzy
z Saduceuszów, (którzy prze-
cz, i mówi, i nie masz zmar-

||

twychwstania) pytali go,

28. Mówic : Nauczycielu

!

Mojesz nam napisa : Jeliby
komu brat umar, majc o-
n, a umarby bez dziatek,
aby brat jego poj on on,

J|

a wzbudzi nasienie bratu swe-
mu.
29. Byo tedy siedm braci,

jj
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z których pierwszy pojwszy
on, umar bez dziatek.

30. I poj wtóry on on,
a umar i ten bez dziatek.

31. Potem j poj i trzeci,

take i oni wszyscy siedmiu,

a nie zostawiwszy dziatek, po-

marli.

32. Po wszystkich teumara
i ona niewiasta.

;

33. Przeto przy zmartwych-
wstaniu którego z nich ona
bdzieon, poniewa siedmiu

- ich miao j za on?
34. Tedy odpowiadajc, rzek

- im Jezus ; Synowie tego wieku
eni si i zam wydaj.

35. Ale ci, którzy godni s,
aby dostpili onego wieku, i

powstan od umarych, ani

si eni ani za m dawa
bd. .

36. Albowiem umiera wi-
,

cej nie bd mogli
;
bo bd

równi Anioom, bdc synami
Boymi, gdy s synami zmar-
twychwstania.

37. A i umarli zmartwych-
wstan, i Mojesz pokaza przy
onym krzaku, gdy zowie Pana
Boga Bogiem Abrahamowym
i Bogiem Izaakowym i Bogiem
Jakóbowym.

38. A Bógci nie jest Bogiem
umarych, ale ywych; bo je-

mu wszyscy yj.
39. Tedy odpowiadajc nie-

którzy z nauczonych w Pimie,
rzekli : Nauczycielu ! dobrze
powiedzia.

40. I nie mieli go wicej o

nic pyta.
41. I rzek do nich: Jako

powiadaj, e Chrystus jest

synem Dawidowym ?

42. A sam Dawid mówi w
ksigach Psalmów : Rzek Pan
Panu memu : Sid po prawi-

cy mojej,

43. A poo nieprzyjacio-

y twoje podnókiem nóg
twoich.

44. Poniewa go tedy Dawid
nazywa Panem, i jako jest

synem jego?

45. A gdy sucha wszystek
lud, rzek uczniom swoim

:

46. Strzecie si nauczonych
w Pimie, którzy chc chodzi
w szatach dugich, i miuj
pozdrawiania na rynkach i

pierwsze stoki w bónicach,
i pierwsze miejsca na wiecze-

rzach
;

47. Którzy poeraj domy
wdów

,
a to pod pokrywk

dugich modlitw : ci odnios
ciszy sd.

ROZDZIA XXI.

A spojrzawszy ujrza bogacze

rzucajce dary swoje do skarb-

nicy.

2. Ujrza te i niektór wdo-
w ubouchn

,
wrzucajc

tame dwa drobne pieniki.

3. 1 rzek : Prawdziwie wam
powiadam, e ta uboga wdo-
wa wicej ni ci wszyscy wrzu-

cia.

10*
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4. Ci bowiem wszyscy z tego,

co im zbywao, wrzucili do
darów Boych

,
ale ta z nie-

dostatku swego wszystk y-
wno, któr miaa, wrzu-
cia.

5. A gdy niektórzy mówili o
kociele, i by piknym ka-
mieniem i upominkami ozdo-
biony, rzek:
6. Z tego, co widzicie, przyj-
d dni, w które nie bdzie zo-

stawiony kamie na kamieniu,
któryby nie by rozwalony.

7. I pytali go, mówic : Nau-
czycielu! kiedy to bdzie? a
co za znak, gdy si to bdzie
miao dzia?
8. A on rzek : Patrzcie, aby-

cie nie byli zwiedzieni; bo
wiele ich przyjdzie w imieniu
mojem

,
mówic: Jam jest

Chrystus, a czas si przybli-

y; nie udawajcie si tedy
za nimi.

9. A gdy usyszycie o woj-
nach i rozruchach, nie lkajcie
si; albowiem musi to by
pierwej, ale jeszcze nie tu jest

koniec.

10. Tedy im mówi : Powsta-
nie naród przeciwko narodo-
wi, i królestwo przeciwko kró-
lestwu

;

11. 1bd miejscami wielkie

trzsienia ziemi, i gody i mo-
ry, take strachy i znaki wiel-

kie z nieba bd.
12.Ale przed tern wszystkiem
wrzuc na was rce swoje, i

bd was przeladowa, poda-

wajc do bónic i do wizie-
nia, wodzc przed króle i przed
starosty dla imienia mego.

13. A to was spotka na wia-
dectwo.

14. Przeto zócie to do serc

waszych, abycie przed czasem
nie mylili, jakobycie odpo-
wiada mieli.

15. Albowiem ja wam dam
usta i mdro, której nie b-
d mogli odeprze, ani si
sprzeciwi wszyscy przeciwni-

cy wasi.

16. A bdziecie te wydani
od rodziców i od braci i od
krewnych i od przyjació, za-

bij niektóre z was

;

17. I bdziecie w nienawici
u wszystkich dla imienia mego.

18. Ale ani wos z gowy wa-
szej nie zginie.

19. W cierpliwoci waszej

posiadajcie dusze wasze.

20. A gdy ujrzycie Jeruza-

lem od wojsk otoczone, tedy
wiedzcie, e si przybliyo
spustoszenie jego.

21. Tedy ci, co s w Judz-
kiej ziemi, niech uciekaj na
góry, a ci, co s w porodku
jej, niech wychodz, a ci, co

s w polach, niechaj nie wcho-
dz do niej.

22. Albowiem te dni s
pomsty, aby si wypenio
wszystko, co napisane.

23. Ale biada brzemiennym
i piersiami karmicym w one
dni! albowiem bdzie ucisk
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wielki w tj ziemi i gniew Bo-

y nad tym ludem.

24. I polegn od ostrza mie-

cza, i zapdzeni bd w nie-

wol midzy wszystkie naro-

dy, i bdzie Jeruzalem depta-

ne od pogan, a si wypeni
czasy pogan.

25. Tedybd znaki na so-
cu i na ksiycu i na gwia-

zdach, anaziemiucinienie na-

rodów z rozpacz, gdy zaszu-

mi morze i way

;

26. Tak, i ludzie drtwie
bd przed strachem i oczeki-

waniem tych rzeczy, które

przyjd na wszystek wiat;
albowiem mocy niebieskie po-

rusz si.

27. A tedy ujrz Syna czo-

wieczego, przychodzcego w
oboku z moc i chwa wiel-

k.
28. A gdy si to pocznie dzia,

spogldajcie a podnocie go-
wy wasze, przeto, i si przy-

blia odkupienie wasze.

29. I powiedzia im podo-

biestwo: Spojrzyjcie na fi-

owe drzewo i na wszystkie

rzewa

;

30. Gdy si ju pukaj, wi-

dzc to, sami to uznawacie, e
ju blisko jest lato.

31. Take i wy, gdy ujrzy-

cie, i si to dzieje, wiedzcie,

e blisko jest królestwo Boe.
32.Zaprawd powiadam wam,e nie przeminie ten wiek,

aby si to wszystko stao.

33. Niebo i ziemia przemi-

n, ale sowa moje nie prze-

min.
34. A strzecie si, aby sn

nie byy obcione serca wa-
sze obarstwem i opilstwem i

pieczoowaniem o ten ywot,
a nagleby na was przyszed
ten dzie.

35.Albowiemjako sido przy-

padnie na wszystkie, którzy

mieszkaj na obliczu wszyst-

kiej ziemi.

36. Przeto czujcie, modlc
si na kady czas, abycie byli

godni uj tego wszystkiego,

co si dzia ma, i stan pzred

Synem czowieczym.

37. I naucza we dnie w ko-

ciele
;
ale w nocy wychodzc,

przebywa na górze, któr zo-

wi oliwn.

37. A wszystek lud rano si
schodzi do niego, aby go su-
cha w kociele.

BODZIA XXU.

A przybliao si wito prza-

ników, które zowi Wielka-

noc.
3. I szukali przedniej si ka-

pani i nauczeni w Pimie, ja-

koby go zabili; ale si bali

ludu.

3. I wstpi szatan w Juda-

sza, którego zwano Iszkary-

jotem, który by z liczby dwu-
nastu.

4. Ten tedy odszedszy, zmó-
wi si z przedniejszymi ka-
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pianami i z przeoonymi ko-
cioa, jakoby go im wyda.
5. I uradowali si, i umó-

wili si z nim, e mu chc da
pienidze.

6. I obieca, i szuka sposo-
bnego czasu, aby go im wyda
bez rozruchu.

7. Tedy przyszed dzie prza-
ników, którego mia baranek
by zabity.

8. 1 posa Piotra i Jana, mó-
wic : Poszedszy nagotujcie
nam baranka, abymy jedli.

9. Ale oni mu rzekli : Gdzie
chcesz, abymy go nagoto-
wali?

10. A on rzek do nich : Oto
gdy do miasta wchodzi b-
dziecie, spotka si z wami czo-
wiek, nioscy dzban wody;
idcie za nim do domu, do
którego wnijdzie,

11. A rzeczcie gospodarzowi
domu onego : Kaza ci powie-
dzie nauczyciel: Gdzie jest

gospoda, kdybym jad ba-
ranka z uczniami moimi?
12. A on wam ukae sal

wielk usan, tame nago-
tujcie.

13. Tedy odszedszy znaleli,

jako im by powiedzia, i na-
gotowali baranka.
14. A gdy przysza godzina,

usiad za stó, i dwanacie A-
postoów z nim.
15. I rzek do nich : dajc
daem tego baranka je z

wami, pierwej nibym cier-

pia.

16. Bo wam powiadam, e
go wicej je nie bd, a
si wypeni w królestwie Bo-
em.
17. A wziwszy kielich i

podzikowawszy, rzek : We-
mijcie to a podzielcie midzy
si.

18.Albowiempowiadam wam,
e nie bd pi z rodzaju win-
nej macicy, a przyjdzie kró-
lestwo Boe.
19. A wziwszy chleb i po-

.

dzikowawszy, ama i da im,
mówic: To jest ciao moje,
które si za was daje

;
to czy-

cie na pamitk moj.
20. Take i kielich, gdy byo

po wieczerzy, mówic: Ten
kielich jest nowy testament
we krwi mojej, która si za
was wylewa.
21. Ale oto rka tego, co
mi wydaje, zemn jest za sto-

em.
22. Synci zaiste czowieczy

idzie, tak jako jest postano-
wione

;
ale biada czowiekowi

temu, który go wydaje

!

23. Tedy si oni poczli mi-
dzy sob pyta o tm, ktoby
wdy z nich by, coby to uczy-
ni mia.
24. A wszcz si te spór
midzy nimi o tern, ktoby si
z nich zda by wikszy.
25. Ale on im rzek : Królo-

wie narodówpanuj nad nimi,

a którzy nad nimi moc maj,
dobrodziejami nazywani by-
waj.
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! 26. Lecz wy nie tak : owszem
kto najwikszy jest midzy
wami, niech bdzie jako naj-

mniejszy, a kto jest wodzem,
bdzie jako ten, co suy.
27. Bo który wikszy jest?

Ten, co siedzi, czyli ten, co

suy? Izali nie ten, co siedzi?

Alem ja jest w porodku was
jako ten, co suy.
28. A wy jestecie, którzycie

wytrwali przy mnie w poku-
sach moich.

29. I ja wam sporzdzam
jako mi sporzdzi Ojciec mój,

królestwo,

30. Abycie jedli i pili za

stoem moim w królestwie

mojem, i siedzieli na stolicach,

sdzc dwanacie pokole Iz-

raelskich.

31. I rzek Pan: Szymonie,

Szymonie ! oto szatan wypro-
si was, aby was odwiewa ja-

ko pszenic,

32. Alem ja prosi za tob,
aby nie ustaa wiara twoja

;
a

ty niekiedy nawróciwszy si,

utwierdzaj braci twoich.

33. A on mu rzek : Panie

!

gotówem z tob i i do wi-
zienia i na mier.
34. A on rzek: Powiadam

ci, Piotrze! nie zapieje dzi
kur, a si pierwj trzykro
zaprzesz, e mi nie znasz.

35. I rzek im: Gdym was
posya bez mieszka, i bez tai-

stry, i bez bótów, izali wam
I czego nie dostawao? A oni

rzekli: Niczego.

151

36. Tedy im rzek : Ale teraz

kto ma mieszek, niech go we-

mie, take i taistr
;
a kto nie

ma miecza, niech sprzeda su-

kni swoj a kupi go.

37. Albowiem powiadam
wam, i si jeszcze musi to, co

napisano, wypeni na mnie,

mianowicie: I z zoczycami
policzony jest; bo te rzeczy,

które wiadcz o mnie, koniec

bior.

38. Ale oni rzekli: Panie!

oto tu dwa miecze. A on im
rzek : Dosy jest.

39. 1wyszedszy szed wedug
zwyczaju na gór Oliwn, a
szli za nim i uczniowie jego.

40. A gdy przyszed na miej-

sce, rzek im: Módlcie si,

abycie nie weszli w pokusze-

nie.

41. A sam oddali si od nich,

jakoby na cinienie kamie-
niem, a klknwszy na kola-

na, modli si,

42. Mówic: Ojcze! jeli

chcesz, przenie ten kielich

odemnie; wszake nie moja
wola, lecz twoja niech si sta-

nie.

43. I ukaza mu si Anio z

nieba, posilajcy go.

44. Ale bdc w boju, gorli-

wiej si modli, a by pot jego

jako krople krwi ciekajce
na ziemi.

45. A wstawszy od modlitwy,

przyszed do uczniów, i zna-

laz je pice od smutku.
46. I rzek im: Có picie?
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wstacie a módlcie si, bycie
nie weszli w pokuszenie.

47. A ^dy on jeszcze mówi,
oto zgraja, i ten, którego zwa-
no Judaszem, jeden ze dwu-
nastu, szed przed nimi, i przy-
bliy si do Jezusa, aby go
pocaowa.
48. A Jezus mu rzek: Ju-

daszu! pocaowaniem wyda-
jesz Syna czowieczego ?

49. A widzc ci, którzy przy
nim byli, co si dzia miao,
rzekli mu : Panie ! mamyli bi
mieczem?

50. I uderzy jeden z nich
sug najwyszego kapana, i

uci mu ucho prawe.

51. Ale Jezus odpowiadajc,
rzek: Zaniechajcie a póty;
a dotknwszy si ucha jego,
uzdrowi go.

52. I rzek Jezus do onych,
którzy byli przyszli przeciw-
ko niemu, do przedniejszych
kapanów i do starszych : Wy-
szlicie jako na zbójc z mie-
czami i z kijami.

53. Gdym na kady dzie
bywa z wami w kociele, nie
cignlicie rk na mi

;
ale

ta jest ona godzina wasza i

moc ciemnoci.

54. Pojmawszy go tedy, pro-
wadzili go i przyprowadzili go
w dom najwyszego kapa-
na, a Piotr szed za nim z da-
leka.

55. A gdy oni rozniecili o-

gie w porodku dworu i we-

spó usiedli, usiad i Piotr mi-
dzy nimi.

56. A ujrzawszy go niektóra
dziewka u ognia siedzcego, i

pilnie mu si przypatrzywszy,
rzeka : I ten z nim by.
57. A on si go zaprza,
mówic : Niewiasto ! nie znam
go-

58. A po maej chwili uj-

rzawszy go drugi, rzek: I ty
jest z nich; ale Piotr rzek:
Czowiecze ! nie jestem.

59. A gdy wysza jakoby je-

dna godzina, kto inszy twier-
dzi, mówic: Prawdziwie i ten
z nim by; bo te jest Galilej-

czyk.

60. A Piotr rzek : Czowie-
cze ! nie wiem co mówisz

;
a za-

tem zaraz, gdy on jeszcze mó-
wi, kur zapia.

61. A Pan obróciwszy si,
spojrza na Piotra. I wspo-
mnia Piotr na sowo Paskie,
jako mu by powiedzia: I
pierwej ni kur zapieje, trzy-

kro si mnie zaprzesz.

62. A Piotr wyszedszy precz,
gorzko paka.
63. Lecz mowie, którzy we-

spó trzymali Jezusa, namie-
wali si z niego, bijc go

;

64. A zakrywszy go, bili

twarz jego i pytali go, mó-
wic: Prorokuj, kto jest, co
ci uderzy.
65. 1 wiele innych rzeczy blu-
nic mówili przeciwko nie-

mu.
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66. A gdy by dzie, zeszli

si starsi z ludu i najwysi

kapani i nauczeni w Pimie,

a przywiedli go do rady swo-

jej,

67. Mówic: Jeli ty jest

Chrystus, powiedz nam? I

rzek im : Chobym wam po-

wiedzia, nie uwierzycie.

68. A jelibym te o co py-

ta, nie odpowiecie mi, ani

mi wypucicie.

69. Od tego czasu bdzie
Syn czowieczy siedzia na pra-

wicy mocy Boej.

70. 1 rzekli wszyscy: Ty te-

dy jest on Syn Boy? A on

rzek do nich : Wy powiada-

cie, em ja jest.

71. A oni rzekli: Có jeszcze

potrzebujemy wiadectwa?
Wszakiemy sami syszeli z

ust jego.

ROZDZIA XXni.

Tedy powstawszy, wszystko

mnóstwo ich, wiedli go do Pi-

ata.

2. I poczli na skary,
mówic : Tegomy znaleli, e
odwraca lud i zakazuje dani

dawa cesarzowi, powiadajc

:

e on jest Chrystusem kró-

lem.

3. I pyta go Piat, mówic

:

Tye jest on król ydowski?
A on mu odpowiadajc rzek

:

Ty powiadasz.

4. 1 rzek Piat do przedniej

-

szych kapanów i do ludu: a-

dnej winy nie znajduj w tym
czowieku.

5. Lecz si oni bardziej si-

lili, mówic : I wzrusza lud,

uczc po wszystkiej Judzkiej

ziemi, poczwszy od Galilei a
dotd.

6. Tedy Piat usyszawszy o

Galilei, pyta, jeliby by czo-

wiekiem Galilejskim?

7. A gdy si dowiedzia, i
by z pastwa Herodowego,
odesa go do Heroda, który

te w Jeruzalemie by w one

dni.

8. A Herod ujrzawszy Je-

zusa, uradowa si bardzo
;
bo

go zdawna pragn widzie,

dlatego, i wiele o nim sy-
sza, i spodziewa si, i mia uj-

rze jaki cud od niego uczy-

niony.

9. I pyta go wiel sów
;
ale

mu on nic nie odpowiada.

10. A przedniej si kapani i

nauczeni w Pimie stali, pot-
nie skarc na.
11. Ale wzgardziwszy nim

Herod z onierstwem swem i

namiawszy si z niego, oblek
go w szat bia i odesa go

za do Piata.

12. I stali si sobie przyja-

ciómi Piat z Herodem one-

go to dnia; bo sobie byli

przedtem nieprzyjaciómi.

13. A Piat zwoawszy prze-

dniejszych kapanów i przeo-

onych i ludu,

14. Rzek do nich: Oddalicie
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mi tego czowieka, jakoby lud
odwraca : a oto ja przed wami
pytajc go, adnej winy nie
znalazem w tym czowieku z
tego, co na skarycie;
15. Ale ani Herod

;
bom was

odesa do niego, a oto nic
mu si godnego mierci nie
stao

;

16. Przeto skarawszy wy-
puszcz go.

17. A musia im Piat wy-
puszcza jednego na wito.
18. Tedy zawoao spoem

wszystko mnóstwo, mówic:
Stra tego, a wypu nam Ba-
rabbasza

!

19. Który by dla niejakiego
rozruchuw miecie uczynione-
go, i dla mobójstwa wsadzo-
ny do wizienia.

20. Tedy Piat znowu mówi,
chcc wypuci Jezusa.

21. Ale oni przeci woali,
mówic: Ukrzyuj, ukrzyuj
go!

22. A on po trzecie rzek do
nich : Icówdy ten zego uczy-
ni? adnej winy mierci nie
znalazem w nim

;
przeto ska-

rawszy wypuszcz go.

23. A oni przeci nalegali go-
sy wielkimi, dajc, aby by
ukrzyowany

;
i zmacniay si

gosy ich i przedniejszych ka-
panów.

24. A tak Piat przysdzi,
aby si dosy stao doci
ich.

25. 1 wypuci im onego, któ-

lS 23.

ry by dla rozruchu i mobój-
stwa wsadzony do wizienia, o
którego prosili: ale Jezusa po-
da na wol ich.

26.Gdy go tedy wiedli, uchwy- r

ciwszy Szymona niektórego
Cyrenejczyka, idcego z pola,

,woylina krzy, aby go niós ?

za Jezusem.

27.1 szo za nim wielkie mnó-
;

stwo ludu i niewiast, które go
pakay i narzekay.
28. Ale Jezus obróciwszy si-

do nich, rzek: Córki Jeru-
zalemskie ! nie paczcie nade-
mn, ale raczej same nad sob V
paczcie i nad dziatkami wa- •

szemi.

29. Albowiemci oto id dni,
których bd mówi: Bogo-
sawione niepodne, i ywoty, *
które nie rodziy, i piersi, które

;

nie karmiy.
30. Tedy poczn mówi gó- |

rom: Padnijcie na nas! a pa- •

górkom : Przykryjcie nas!

31. Albowiem poniewa si
to na zielonem drzewie dzieje,
a có bdzie na suchem ? ’

q
32. Wiedzieni te byli i inni

dwaj zoczycy, aby wespó z
nim straceni byli.

33. A gdy przyszli na miej-
sce, które zowi trupich gów,
tam go ukrzyowali, i onych
zoczyców, jednego po pra-
wicy a drugiego po lewicy.
34. Tedy Jezus rzek : Ojcze I

odpu im : bo nie wiedz, co
czyni. A rozdzieliwszy szaty ;

jego los o nie miotali.



: UKASZ 23. 155

|

35. I sta lud, przypatrujc

'si, a namiewali si z niego i

i
przeoeni z nimi

,
mówic

:

!

Inszych ratowa, nieche ra-

tuje samego siebie, jelie on

jest Chrystus, on wybrany Bo-

y.
36. Namiewali si te zmego

i onierze, przystpujc a ocet

mu podawajc,
37. I mówic : Jeli ty jest

król ydowski, ratuje same-

i go siebie.

38. A by te i napis napisa-

ny nad nim literami Greckie-

mi i aciskiemi i ydowskie-

mi : Tenci jest on król ydow-
ski.

j

39. A jeden z onych zoczy-

!

ców, którzy z nim wisieli, ur-
ga mu, mówic : Jelie ty

jest Chrystus, ratuje siebie i

I nas.

! 40. A odpowiadajc drugi,

gromi go mówic: I ty si

j

Boga nie boisz, chociae jest

: w teme skazaniu?

, 41. A my zaiste sprawiedli-

wie
;
(bo godn zapat za u-

czynki nasze bierzemy;) ale

ten nic zego nie uczyni.

42. 1 rzek do Jezusa : Panie

!

pomnij na mnie, gdy przyj-

dziesz do królestwa twego.

43. A Jezus mu rzek: Za-

prawd powiadam tobie, dzi

zemn bdziesz w raju.

44. A byo okoo szóstej go-

dziny, i staa si ciemno po

I wszystkiej ziemia do godziny

dziewitej.

45. I zamio si soce, a za-

sona kocielna rozerwaa si

w pó.

46. A Jezus zawoawszy
gosem wielkim, rzek : Ojcze

!

w rce twoje polecam ducha

mojego; a to rzekszy, sko-

na.

47. A widzc setnik, co si

dziao, chwali Boga, mówic

:

Zaprawd czowiek to by
sprawiedliwy.

48. Take i wszystek lud,

który si by zszed na to dzi-

wowisko, widzc, co si dzia-

o, bijc si w piersi swoje,

wraca si.

49. A znajomi jego wszyscy

z daleka stali, i niewiasty,

które za nim byy przyszy

z Galilei, przypatrujc si te-

mu.
50. A oto m, imieniem Jó-

zef, który by senatorem,m
dobry i sprawiedliwy,

51. Który by nie zezwoli na

rad i na uczynek ich, z Ary-

matyi, miasta Judzkiego, któ-

ry te oczekiwa królestwa

Boego

;

52. Ten przyszedszy do Pi-

ata, prosi o ciao Jezusowe.

53. I zdjwszy je, obwin
je przecieradem, a pooy je

w grobie w opoce wykowa-
nym, w którym jeszcze nikt

nigdy nie by pooony.

54. A by dzie przygoto-

wania, i sabat nastawa.

55. Poszedszy te za nim i
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niewiasty, które byy z nim
przyszy z Galilei

, oglday
grób

,
i jako byo pooone

ciao jego.

56. A wróciwszy si, nago-
toway wonnych rzeczy i ma-
ci; ale w sabat odpoczyny
wedug przykazania.

ROZDZIA XXIV.

A pierwszego dnia po saba-
cie bardzo rano przyszy do
grobu, niosc rzeczy wonne,
które byy nagotoway i nie-
które inne z niemi

;

2. I znalazy kamie odwa-
lony od grobu.

3. A wszedszy w grób, nie
znalazy ciaa Pana Jezuso-
wego.

4. I stao si, gdy si dlatego
zatrwoyy, e oto dwaj m-
owie stanli przy nich w sza-
tach wietnych.

5. A gdy si one bay i schy-
liy twarz swoj ku ziemi,
rzekli do nich : Có szuka-
cie yjcego midzy umary-
mi?
6. Niemaszci go tu, ale wsta

:

wspomnijcie, jako wam po-
wiada, gdy jeszcze by w
Galilei,

7. Mówic: I Syn czowie-
czy musi by wydany w rce
ludzi grzesznych, i by ukrzy-
owany, a trzeciego dnia zmar-
twychwsta.

8. I wspomniay na sowa
jego.

23. 24.

9. A wróciwszy si od grobu,
oznajmiy to wszystko onym
jedenastu i innym wszyst-

10. A bya Maryja Magdale-
na i Joanna i Maryja, matka
Jakóbowa, i inne z niemi,
które to powiaday Aposto-
om.
11. Ale si im zday jako

plotki sowa ich, i nie wierzy-
li im.

J

12. Tedy Piotr wstawszy,'
biea, do grobu, a nachyliw-
szy si, ujrza same tylko
przecierada lece, i odszed,
dziwujc si sam u siebie te-
mu, co si stao.

13. A oto dwaj z nich tego
dnia szli do miasteczka, które
byo na szedziesit stajan od
Jeruzalemu, które zwano E-
maus.

14. A ci rozmawiali z sob
o tern wszystkiem, co si by-
o stao.

15. I stao si, gdy oni roz-
mawiali i wespó si pytali,
e i Jezus przybliywszy si,
szed z nimi.

16. Ale oczy ich byy za-
trzymane

,
aby go nie po-

znali.

17. I rzek do nich: Có to
za rozmowy, które macie mi-
dzy sob idc, a jestecie smu-
tni?

18. A odpowiadajc mu je-
den, któremu byo imi Kleo-
fas, rzek mu : Ty sam przy-
chodniem w Jeruzalemie, a
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nie wiesz, co si wniem w tych

dniach stao?

19. I rzek im: Có? A oni

mu rzekli : O Jezusie Nazare-

skim, który bym prorok,

mocny w uczynku i w mowie

przed Bogiem i wszystkim lu-

dem
;

20. A jako go wydali prze-

dniej si kapani i przeoeni

nasi", aby by skazany na

mier
;

i ukrzyowali go.

21. A mymy si spodzie-

wali, i on mia odkupi Iz-

raela
;
ale teraz temu wszyst-

kiemu dzi jest trzeci dzie,

jako si to stao.

22. Lecz i niewiasty niektóre

z naszych przestraszyy nas,

które raniuczko byy u grobu

;

23. A nie znalazszy cia-

a jego, przyszy powiadajc,

i widzenie Anielskie widziay,

którzy powiadaj i on yje.

24. I chodzili niektórzy z

naszych do grobu, i tak zna-

leli^ jako i niewiasty powia-

day
;

ale samego nie wi-

dzieli.

25. Tedy on rzek do nich

:

O gupi, a leniwego serca ku
wierzeniu temu wszystkiemu,

co powiedzieli prorocy

!

26. Aza nie musia Chry-

stus tego cierpie i wnij do

chway swojej ?

27. A poczwszy od Moje-
sza i od wszystkich proroków,

wykada im wszystkie one

Pisma, które o nim napisane

byy.

28. I przybliyli si ku mia-

steczku, do którego szli, a on

pokazywa, jakoby mia dalej

i.
29. Ale go oni przymusili,

mówic: Zosta z nami, bo
si ma ku wieczorowi, i ju
si dzie nachyli. I wszed,

aby zosta z nimi.

30. I stao si, gdy on sie-

dzia z nimi za stoem, wziw-

szy chleb, bogosawi, a a-

mic podawa im.

31. 1 otworzyy si oczy ich,

i poznali go
;
ale on znikn z

oczu ich.

32. I mówili midzy sob:
Izali serce nasze nie paao w
nas

,
gdy z nami w drodze mó-

wi, i gdy nam Pisma otwie-

ra?
33. A wstawszy oneje go-

dziny, wrócili si do Jeruzale-

mu, i znaleli zgromadzonych

onych jedenacie, i tych, któ-

rzy z nimi byli,

34. Powiadajcych : I wsta
Pan prawdziwie, i ukaza si
Szymonowi.

35. A oni te powiedzieli, co

si stao w drodze, i jako go

poznali w amaniu chleba.

36. A gdy oni to mówili, sta-

n sam Jezus w porodku
nich, i rzek im : Pokój wam

!

37. A oni przelknwszy si

i przestraszeni bdc, mnie-

mali, i ducha widzieli.

38. I rzek im : Czemucie si
zatrwoyli, i czemu myli wst-
puj do, serc waszych?
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39. Ogldajcie rce moje i

nogi moje, emci ja jest on;
dotykajcie si mnie, a obacz-
cie

; bo
_

duch nie ma ciaa
ani koci, jako widzicie, e iamam. J

40. A to rzekszy, pokaza
im rce i nogi.
41. Lecz gdy oni jeszcze nie

wierzyli od radoci, ale si
dziwowali, rzek im: Macie tu
co je?
42. A oni mu podali sztuk

ryby pieczonój i plastr mio-

nfmi
A 0n Wziwsz^ J

ad Przed

44. I rzek do nich: Te s
sowa, którem mówi do was,bdc jeszcze z wami, i si
musi wypeni wszystko, co
napisano w zakonie Mojeszo-
wym i w prorokach i w psal-
mach o mnie.
45. Tedy im otworzy zmys,
eby rozumieli Pisma.
46. I rzek im: Takci napi-

sano, i tak musia Chrystus

lS 24.

cierpie, i trzeciego dnia zmar-
twychwsta

;

.47. I aby bya kazana w
imieniu jego pokuta i od-
puszczenie

_

grzechów midzy
wszystkimi narody, poczw-
szy od Jeruzalemu.

48. A wy jestecie wiadka-
mi tego.

49. A oto ja pol na was
obietnic Ojca mego, a wy zo-
stacie w miecie Jeruzalemie,
dokd nie bdziecie przyoble-
czeni moc z wysokoci.
50. I wywiód je precz a do

Betanii, a podniósszy rce !

swoje bogosawi im.

51. I stao si, gdy im bo-
gosawi, rozsta si z nimi, i

by niesiony w gór do nie- -

ba.

52. A oni pokoniwszy mu
si, wrócili si do Jeruzalemu
z radoci wielk.
53. I byli zawsze w kociele,

chwalc i bogosawic Boga.
Amen.
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Ewangielija wedug . Jana.

BODZIA I.

Na pocztku byo Sowo, a

Dno Sowo byo u Boga, a Bo-

giem byo ono Sowo.
2. To byo na pocztku u
Boga.

3. Wszystkie rzeczy przez nie

>i stay, a bez niego nic si
rie stao, co si stao.

4. W niem by ywot, a y-
wot by on wiatoci ludz-

k.
5. A ta wiato w ciemno-
ciach wieci, ale ciemnoci
jej nie ogarny.
6. By czowiek posany od
Boga, któremu imi byo Jan.

7. Ten przyszed na wiade-
ctwo, aby wiadczy o tej wia-
toci, aby przeze wszyscy
iiwierzyli.

8. -Nie byci ont wiatoci,
de przyszed, aby wiadczy
b tej wiatoci.
9. Tenci by t prawdziw
wiatoci, która owieca ka-
dego czowieka, przychodz-
cego na wiat.
10. Na wiecie by, a wiat
Drzeze uczyniony jest

;
ale go

wiat nie pozna.
11. Do swj wasnoci przy-

szed, ale go wani iego nie

przyjli.

12. Lecz którzy go kolwiek
przyjli, da im t moc, aby
si stali synami Boymi, to

jest, tym, którzy wierz w
imi jego;

13. Którzy nie z krwi, ani z

woli ciaa, ani z woli ma, ale

z Boga narodzeni s.
14. A to Sowo ciaem si

stao, i mieszkao midzy na-

mi, i widzielimy chwa jego,

chwa jako jednorodzonego
od Ojca, pene aski i prawdy.

15. Jan wiadczy o nim, i

woa, mówic: Tenci by, o
którymem powiada : Który
po mnie przyszedszy, uprze-

dzi mi; bo pierwej by ni
j
a -

16. A z penoci jego mymy
wszyscy wzili, i ask za

ask.
17. Albowiem zakon przez

Mojesza jest dany
,
a aska i

prawda przez Jezusa Chry-
stusa staa si.

18. Boga nikt nigdy nie wi-

dzia: on jednorodzony Syp,
który jest w onie ojcowskim,
ten nam opowiedzia.
19. A to jest wiadectwo
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Janowe, gdy posali ydzi z

Jeruzalemu kapany i Lewity,
aby go pytali: Ty kto jest?
20. I wyzna a nie zaprza,

a wyzna, em ja nie jest

Chrystus.

21. I pytali go : Cóe tedy?
Elijasze ty? A on rzek: Nie
jestem. A oni: Prorokieme
ty ? i odpowiedzia: Niejestem.

_

22. Ezekli mu tedy : Któe
jest, ebymy odpowied dali

tym, którzy nas posali? Có
wdy powiadasz o sobie?

23.
.

Ezek : Jam jest gos
woajcego na puszczy: Pro-
stujcie drog Pask, jako
powiedzia Izajasz prorok.
24. A ci, którzy byli po-

sani, byli z Faryzeuszów.
25. I pytali go i rzekli mu

:

Czemu tedy chrzcisz, jelie
ty nie jest Chrystus, ani Eli-

jasz, ani on prorok ?

26. Odpowiedzia im Jan,
mówic: Ja chrzcz wod;
ale w porodku was stoi, któ-
rego wy nie znacie.

27. Tenci jest, który po mnie
rzyszedszy, uprzedzi mi,
tóremum ja nie jest godzien,
ebym rozwiza rzemyk obu-
wia jego.

28. To si stao w Betabarze
za Jordanem, gdzie Jan chrzci.

29. A nazajutrz ujrza Jan
Jezusa idcego do siebie, i

rzek : Oto Baranek Boy, któ-
ry gadzi grzech wiata.
30. Tenci jest, o którymem

powiada, e idzie za mnm,

który mi uprzedzi
;
bo pier-

wej by ni ja.
31.

^ A jam go nie zna; ale
aby by objawiony Izraelowi,

dlategomja przyszed,chrzczc
wod.
32. I wiadczy Jan, mó-
wic : Widziaem Ducha zst-
pujcego jakogobic z nieba,
i zosta na nim.

33. A jam go nie zna; ale

który miposa chrzciwod,
ten mi rzek: Na kogoby
ujrza Ducha zstpujcego i

zostajcego na nim, tenci jest,

który chrzci Duchemwitym.
34. Ajam widzia i wiadczy,
e ten jest Syn Boy.

p
35. Nazajutrz zasi sta Jan

i dwaj z uczniów jego.

36. A ujrzawszy Jezusa cho-
dzcego, rzek : Oto Baranek
Boy.
37. I syszeli go oni dwaj -

uczniowie mówicego, i szli za
Jezusem.

_

38. A obróciwszy si Jezus,
i ujrzawszy je za sob idce, :

rzek do nich : Czego szukacie ?
'

A oni mu rzekli : Eabbi
!
(co

si wykada: Mistrzu,) gdzie
j

mieszkasz?

39. Ezek im: Pójdcie, a 1

ogldajcie. I szli i widzieli,

gdzie mieszka, a zostali przy
nim onego.dnia

;
bobyo okoo

dziesitej godziny.

40. A by Andrzej, brat Szy- -

mona Piotra, jeden z onych
dwóch, którzy to syszeli od i

Jana, i szli byli za nim.
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41. Ten najpierwej znalaz

Szymona, brata swego wasne-

go, i rzek mu: Znalelimy
Mesyjasza, co si wykada
Chrystus.

42. I przywiód go do Jezu-

sa. A wejrzawszy na Jezus,

rzek : Ty jet Szymon, syn

Jonasza
;
ty bdziesz nazwany

Kiefas, co si wykada Piotr.

43. A nazajutrz chcia Jezus

wynij do Galilei, i znalaz

Filipa i rzek mu: Pójd za

mn.
44. A Filip by z Betsaidy,

z miasta Andrzejowego i Pio-

trowego.

45. Filip znalaz Natanaela

irzek mu : Znalelimy onego,

0 którym pisa Mojesz w za-

konie, i prorocy, Jezusa, syna

Józefowego, z Nazaretu.

46. I rzek mu Natanael:

Moe z Nazaretu by co do-

brego ? Pzek mu Filip : Pójd
•a ogldaj

!

47. Ujrzawszy tedy Jezus

Natanaela idcego do siebie,

rzek o nim : Oto prawdziwie

Izraelczyk, w którym nie masz
zdrady.

48.Rzekmu Natanael : Skd-
e mi znasz? Odpowiedzia
Jezus i rzek mu : Pierwej ni
ri Filip zawoa, gdy by
pod figowem drzewem, widzia-

em ci.
1 49. Odpowiedzia Natanael i

rzek mu : Mistrzu ! ty jest on
Syn Boy, ty jest on król

Izraelski.

p.

50. Odpowiedzia Jezus i

rzek mu : Iem ci powiedzia

:

Widziaem ci pod figowem
drzewem

,
wierzysz

;
wiksze

rzeczy nad te ujrzysz.

51. I rzek mu: Zaprawd,
zaprawd powiadamwam : Od
tego czasu ujrzycie niebo o-

tworzorre, i Anioy Boe wst-
pujce i zstpujce na Syna
czowieczego.

ROZDZIA II.

A dnia trzeciego byo wesele

w Kanie Galilejskiej i bya
tam matka Jezusowa.

2. Wezwany te by i Jezus

i uczniowie jego na ono wesele.

3. A gdy nie stao wina, rze-

'

ka matka Jezusowa do niego

:

Wina nie maj.
4. Rzek jej Jezus: Cojamam

z tob, niewiasto? jeszcze
nie przysza godzina moja

:

5. Rzeka matka jego su-
gom : Cokolwiek wam rzecze,

uczycie.

6. I byo tam sze stgwi
kamiennych,postawionychwe-
dug oczyszczenia ydowskie-
go, biorcych w si kada dwie
albo trzy wiadra.

7. Rzek im Jezus: Napenij-
cie te stgwie wod; i nape-
nili je a do wierzchu.

8. Tedy im rzek: Czerpaj-

cie teraz, a doniecie przeo-
onemu wesela. I donieli.

9. A gdy skosztowa przeo-
ony wesela onej wody, która
si staa winem, (a nie wie-

li
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dzia, skdby byo
;
lecz su-

dzy wiedzieli
,
którzy wod

czerpali,) zawoa on przeoo-
ny wesela oblubieca

;

10. I rzek mu: Kady czo-
wiek pierwej daje wino dobre,
a gdy sobie podpij, tedy po-
dlejsze

;
a ty dobre wino za-

chowa a do tego czasu.

11. Tenci pocztek cudów u-
czyni Jezus w Kanie Galilej-

skiej, a objawi chwa swoj;
i uwierzyliwe uczniowie jego.
12. Potem zstpi do Kaper-

naum, on i matka jego i bra-
cia jego i uczniowie jego, i za-
mieszkali tam nie wiele dni

;

13. Albowiem bya blisko
Wielkanoc ydowska; i wst-
pi Jezus do Jeruzalemu.
14. I znalaz w kociele sie-

dzce te, co sprzedawali woy
i owce i gobie, i te, co pie-

nidzmi handlowali.

15. A uczyniwszy bicz z po-
wrózków, wszystkie wygna z
kocioa, i owce iwoy : a tych,
co pienidzmi handlowali, pie-
nidze rozsypa i stoy poprze-
wraca

;

16. A tym, co gobie sprze-
dawali, rzek: Wyniecie to
std, a nie czycie domu Ojca
mego domem kupieckim.
17.1 wspomnieli sobie ucznio-

wie jego, i napisano : Gorli-wo domu twego zara mi.
18.. Tedy odpowiedzieli y-

dowie i rzekli mu : Có nam
za znak pokaesz, i to czy-
nisz?

J

19. Odpowiedzia Jezus i

rzek im: Rozwalcie ten ko-
ció, a we trzech dniach wy-
stawi go.

20. Rzekli tedy ydowie:
Czterdzieci i sze lat budo-
wano ten koció, a ty go we
trzech dniach wystawisz?
21. Ale on mówi o kociele

ciaa swego.

22. Przeto, gdy zmartwych-
wsta, wspomnieli uczniowie

-

jego, i im to by powiedzia;
i uwierzyli Pismu i sowu,
które wyrzek Jezus.

23. A gdy by w Jeruzalemie
na Wielkanoc w wito, wiele
ich uwierzyo w imi jego,
widzc cuda

j
ego, które czyni]

#

24. Ale Jezus nie zwierza
im samego siebie, przeto i on
zna wszystkie,

25. A i nie potrzebowa, aby
mu kto wiadectwo wydawa
o czowieku

;
albowiem on wie-

dzia, co byo w czowieku.

ROZDZIA IH.

A by niektóry czowiek z <

Faryzeuszów, imieniem Niko-
dem, ksi ydowski.
2. Ten przyszed do Jezusa U
w nocy i rzek mu: Mistrzu! L
wiemy, e przyszed od Boga V

nauczycielem; bo nikt tych
cudów czyni nie moe, które

’

ty czynisz, jeliby Bóg z nim
nie by.
3. Odpowiedzia Jezus i rzek

;

mu : Zaprawd, zaprawd po-
J

wiadam ci: Jeli si kto nie
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' narodzi znowu, nie moe wi-

dzie królestwa Boego.

4. Rzek do niego Nikodem

:

Jako si moe czowiek na-

rodzi, bdc stary ? izali po-

wtóre moe wnij w ywot
matki swojej i narodzi si?

5. Odpowiedzia Jezus: Za-

prawd, zaprawd powiadam
ci : Jeliby si kto nie narodzi
z wody i z Ducha, nie moe
wnij do królestwa Boego.

6. Co si narodzio z ciaa,

ciao jest, a co si narodzio z

Ducha, duch jest.

7. Nie dziwuj si, em ci po-

wiedzia: Musicie si znowu
narodzi.

8. Wiatr, gdzie chce, wieje i

gosjego syszysz, ale nie wiesz,

skd przychodzi i dokd idzie

;

take jest kady, który si
narodzi z Ducha.

9. Odpowiedzia Nikodem i

rzekmu : Jako to by moe?
lO.Odpowiedzia Jezus i rzek
mu : Ty jest nauczycielem w
Izraeluyt tego nie wiesz?

11. Zaprawd, zaprawd po-
wiadam ci, i co wiemy, mó-
wimy, acomy widzieli, wiad-
czymy : ale wiadectwa nasze-

go nie przyjmujecie.

12. Jeli gdym wam ziem-
skie rzeczy powiada, a nie

wierzycie, jako, bdli wam
powiada niebieskie, uwierzy-
cie?

13. A nikt nie wstpi do
nieba, tylko ten, który zstpi

z nieba, Syn czowieczy, który
jest w niebie.

14. A jako Mojesz wa na
puszczy wywyszy, tak musi
by wywyszony Syn czowie-

czy.

15. Aby kady, kto we wie-

rzy nie zgin, ale mia ywot
wieczny.

16. Albowiem tak Bóg umi-
owa wiat, e Syna swego
jednorodzonego da, aby ka-

dy, kto we wierzy, nie zgi-

n, ale mia ywot wieczny.

17. Bo nie posa Bóg Syna
swego na wiat, aby sdzi
wiat, ale aby wiat by zba-

wiony przeze.
18. Kto wierzy we, nie b-

dzie osdzony; ale kto nie

wierzy, ju jest osdzony, i
nie uwierzy w imi jedno-

rodzonego Syna Boego.
19. A tenci jest sd, e wia-
to przysza na wiat

,
lecz

ludzie bardziej umiowali cie-

mno ni wiato
;
bo byy

ze uczynki ich.

20. Kady bowiem, kto le
czyni, nienawidzi wiatoci i

nie idzie na wiato, aby nie

byy zganione uczynki jego.

21. Lecz kto czyni prawd,
przychodzi do wiatoci, aby
byy jawne uczynki jego, i w
Bogu s uczynione.

22. Potem przyszed Jezus i.

uczniowie jego do Judzkiej

ziemi, i tam przemieszkiwa z

nimi i chrzci.

23. Chrzci te i Jan w Enon,

U*
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blisko Salim; bo tam byo
wiele wód

,
a ludzie przycho-

dzili i chrzcili si.

24. Bo jeszcze Jan nie by
podany do wizienia.

25. Wszcza si tedy gadka
midzy uczniami Janowymi i

midzy ydami o oczyszcza-

niu.

26. 1 przyszli do Jana i rzekli

mu : Mistrzu ! ten, który by
z tob za Jordanem, któremu
ty da wiadectwo, ten oto

chrzci, a wszyscy id do niego.

27. Odpowiedzia Jan irzek:
Nie moe nic wzi czowiek,
jeliby mu nie byo dane z

nieba.

28. Wy sami jestecie mi
wiadkami

,
em powiedzia

:

Nie jestem ja Chrystus, ale

em posany przed nim.

29. Kto ma oblubienic, ten
jest oblubieniec, a przyjaciel

oblubieca, który stoi a su-
cha go, weseli si weselem dla
gosu oblubiecowego

;
prze-

to to wesele moje wypenione
jest.

30. On musiro, a mnie musi
ubywa.
31. Kto z góry przyszed,

nade wszystkie jest
;
kto z zie-

mi jest, ziemski jest i ziemskie
rzeczy mówi

;
ten, który z nie-

ba przyszed, nade wszystkie
jest.

32. A co widzia i sysza, to

wiadczy, ale wiadectwa jego
aden nie przyjmuje.

33. Kto przyjmuje wiade-

ctwo jego, ten zapiecztowa,
e Bóg jest prawdziwy.
34. Albowiem ten, którego

Bóg posa, sowo Boe mówi

;

bo mu nie pod miar daje
Bóg Ducha.
35. Ojciec miuje Syna, i

wszystko da w rce jego.

36. Kto wierzy w Syna, ma
ywot wieczny; ale kto nie

wierzy Synowi, nie oglda y-
wota, lecz gniew Boy zostaie

nad nim.

KODZIAB IV.

A gdy pozna Pan, i usy-
szeli Fryzeuszowie, e Jezus
wicej uczniów czyni i chrzci
nieli Jan.

2. (Chocia sam Jezus nie

chrzci, ale uczniowie jego),

3. Opuci Judzk ziemi, i

odszed zasi do Galilei.

4. A musia i przez Sama-
r7J4-
5. I przyszed do miasta Sa-

maryi, które zowi Sychar,
blisko folwarku, którybyda
Jakób Józefowi, synówi swe-
mu.
6. I bya tam studnia Jakó-

bowa; przeto bdc Jezus na
drodze spracowany^ siedzia
tak na studni; a byo okoo
szóstej godziny.

7. I przysza niewiasta z Sa-

maryi czerpa wod, której

rzek Jezus : Daj mi pi

!

8. (Bo uczniowie jego odeszli

byli do miasta, aby nakupili

ywnoci.)
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9. Rzeka mu tedy ona nie-

wiasta Samarytaska: Jako
ty bdc ydem, dasz ode-

mnie napoju, od niewiasty Sa-

marytanki ? (gdy ydowie nie

obcuj z Samarytany.)

10. Odpowiedzia Jezus i rzek
jj : Gdyby wiedziaa ten dar

Boy, i kto jest ten, coc mówi

:

Baj mi pi, tyby go prosia,

a daciby wod yw.
11. I rzeka mu niewiasta:

Panie ! niemasz i czem naczer-

pa, a studnia jest gboka,
skde tedy masz t wod y-
w?
12. Izae ty jest wikszy ni-

eli ojciec nasz Jakób, który
nam da t studni, i sam z

niej pi, i synowie jego, i do-

bytek jego ?

1 3 . Odpowiedzia Jezus i rzek
jej : Kady, kto pije t wod,
zasi bdzie pragn;
14. Lecz ktoby pi on wod,

któr ja mu dam, nie bdzie
pragn na wieki : ale ta woda,
któr ja mu dam, stanie si w
nim studni wody wyskaku-
jcej ku ywotowi wiecznemu.

15. Rzeka do niego niewia-

sta: Panie! daj mi tej wody,
abym nie pragna, ani tu czer-

pa chodzia.

16. Rzek jej Jezus : Id, za-

woajma swego, a przyjd tu.

17. Odpowiedziaa niewiasta

i rzeka : Nie mamma. Rzek
jej Jezus: Bobrze rzeka: Nie
mam ma.
18. Albowieme piciu m-

ów miaa, a teraz ten, którego

masz, nie jest mem twoim

;

to prawd powiedziaa.

19. Rzeka mu niewiasta : Pa-

nie ! widz, e ty jest prorok.

20. Ojcowie nasi na tej górze

chwalili Boga, a wy powiada-

cie, e w Jeruzalemie jest miej-

sce, kdy przyzwoita chwali.

21. Rzek jej Jezus : Niewia-

sto ! wierz mi, i idzie godzina,

gdy ani na tej górze, ani w Je-

ruzalemie nie bdziecie chwa-
lili Ojca.

22. Wy chwalicie, co nie wie-

cie
;
a my chwalimy, co wiemy

;

albowiem zbawienie jest z y-
dów.

23. Ale idzie godzina, i teraz

jest, gdy prawdziwi chwalcy
bd chwali Ojca w duchu i

w prawdzie.

24. Bo i Ojciec takowych szu-

ka, którzyby go chwalili. Bóg
jest duch, a ci, którzy go chwa-
l, powinni go chwali w duchu
i w prawdzie.

25. Rzeka mu niewiasta:

Wiem, e przyjdzie Mesyjasz,

którego zowi Chrystusem,
ten, gdy przyjdzie, oznajmi
nam wszystko.

26. Rzek jej Jezus: Jam jest

ten, który z tob mówi.
27. A wtem przyszli ucznio-

wie jego, i dziwowali si, i z

niewiast mówi
;
wszake a-

den nie rzek : O co si pytasz,

albo co z ni rozmawiasz?
28. 1 zostawia ona niewiasta
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wiadro swoje, a sza do miasta
i rzeka onym ludziom

:

29. Pójdcie, ogldajcie czo-
• wieka, który mi powiedzia
wszystko, comkolwiek czyni-

a, nie tenli jest Chrystus?
30. A przeto wyszli z mia-

sta, i przyszli do niego.

31. A tymczasem prosili go
uczniowie, mówic : Mistrzu

!

jedz.

32. A on im rzek: Mamci ja
pokarmkujedzeniu, o którym
wy nie wiecie.

33. Mówili tedy uczniowie
midzy sob: Albo mu kto
przyniós je?
34. Kzek im Jezus: Mój ci

jest pokarm, abym czyni wo-
l tego, który mi posa, a do-
kona sprawy jego.

35. Iza wy nie mówicie, e
jeszcze s cztery miesice, a
niwo przyjdzie? Otó powia-
dam wam: Podniecie oczy
wasze, a przypatrzcie si krai-

nom, eju biaes ku niwu.
36. A kto nie, bierze zapa:

t, i zbiera owoc do ywota
wiecznego, aby i ten, który
sieje, radowa si wespó, i

ten, który nie.
37. Albowiem w tern pra-

wdziwe jest ono przysowie : e
inszy jest, który sieje, a inszy
który nie.

38. Jam was posa, to,

okoo czegocie wy nie praco-
wali; insi pracowali, a wycie
weszli w prac ich.

39. Tedy z miasta onego

wiele Samarytanów uwierzyo
we dla powieci onej niewia- !

sty, która wiadczya : e mi
wszystko powiedzia, comkol-

'

wiek czynia.

40. Gdy tedy przyszli do nie-

go Samarytanie,prosili go, aby i

u nich zosta; i zosta tam
j

przez dwa dni.

41. I daleko wicej ich uwie-
rzyo dla sowa jego.

42. A onej niewiecie mó-
'

wili : I ju nie dla twojej po- I

wieci wierzymy: albowieme- 1

my sami syszeli i wiemy, e 1
ten jest prawdziwie zbawiciel

]

wiata, Chrystus.

43. A po dwóch dniach wy-
]

szed stamtd, i szed do Ga- 1

lilei.

44. Albowiem sam Jezus 1

wiadectwo wyda, i prorok 1

w ojczynie swojej nie jest w !

czci.

45. A gdy przyszed do Ga-
lilei, przyjli go Galilejczycy,

widzc wszystko, co czyni w
Jeruzalemie w wito; bo i oni
byli przyszli na wito.
46. Tedy zasi przyszed Je- ,

zus do Kany Galilej skiej
,
gdzie

by uczyni z wody wino. A
by niektóry dworzanin kró- <

lewski wKapernaum, którego
syn chorowa.
47. Ten usyszawszy, i Je-

zus przyszed z Judzkiej ziemi g

do Galilei, szed do niego i J

prosi go, aby zstpi a uzdro-
|

wi syna jego
;
bo poczyna u-

miera.
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48. I rzek do niego Jezus

:

Jeli nie ujrzycie znamion i

cudów, nie uwierzycie.

49. Rzek mu on królewski

dworzanin : Panie ! zstp pier-

wej ni umrze dzieci moje.

50. Rzek mu Jezus : Id, syn
twój yje. I uwierzy on czo-
wiek mowie, któr mu powie-
dzia Jezus, i poszed.
51. A gdy ju szed, zabieeli

mu sudzy jego i oznajmili,

mówic: Dzieci twoje yje.
52. Tedy ich pyta o godzi-

n, w którby si lepiej mia-

o
;

i rzekli mu, e wczoraj o

siódmej godzinie opucia go
gorczka.
53. Pozna tedy ojciec, i to

ona godzina bya, której mu
by rzek Jezus: I syn twój

yje. I uwierzy sam i wszys-

tek dom jego.

54. Tenci zasi wtóry cud u-

czyni Jezus, przyszedszy z

Judzkiej ziemi do Galilei.

ROZDZIA V.

Byo potem wito ydow-
skie, i wstpi Jezus do Jeru-
zalemu.

2. A bya w Jeruzalemie przy
owczej bramie sadzawka, któ-

r zowi po ydowsku Betes-

da, majca pi ganków.
3. W tych leao mnóstwo

wielkie niedonych, lepych,
chromych, wyschych, którzy
czekali poruszenia wody.
4. Albowiem Anio czasu pe-

wnego zstpowa w sadzawk

i porusza wod; a tak kto
pierwszy wstpi po wzrusze-

niu wody, stawa si zdrowym,
jakbykolwiek chorob zdjty
by.
5. A by tam niektóry czo-

wiek trzydzieci i om lat cho-

rob zoony.
6. Tego gdy Jezus ujrza le-

cego, a poznawszy, e ju
przez dugi czas chorowa,rzek
mu : Chcesz by zdrów ?

7. Odpowiedzia mu on cho-

ry : Panie ! niemam czowieka,
któryby mi, gdy bywa po-

ruszona woda, wrzuci do sa-

dzawki
;
ale gdy ja id, inszy

przedemn wstpuje.
8. Rzek mu Jezus: Wsta,
wemij oe twoje, a chod.

9. A zarazem sta si zdro-

wym on czowiek, i wzi oe
swoje, i chodzi. A by sabat

onego dnia.

10. Tedy rzekli ydowie o-

nemu uzdrowionemu : Sabat
jest, niegodzi si oa nosi.
11. Odpowiedzia im: Ten,

który mi uzdrowi, tene mi
rzek: Wemij oe twoje a
chod.
12. I pytali go: Który jest

ten czowiek, co powiedzia:
Wemij oe twoje a chod?
13. A on uzdrowiony nie

wiedzia, ktobyby
;
albowiem

by Jezus ustpi, poniewa
wiele ludu byo na onem miej-

scu.

14. Potem go Jezus znalaz
w kociele i rzek mu : Oto
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si sta zdrowym, nie grzesz
wicej, aby co gorszego na ci
nie przyszo.
15. A odszedszy on czowiek,

powiedzia ydom, i to by
,

Jezus, który go uzdrowi.
16. A przeto ydowie prze-

ladowali Jezusa, i szukali, ja-
koby go zabili, e to uczyni
w sabat.

1 7. A Jezus im odpowiedzia

:

Ojciec mój a dotd pracuje,
i ja pracuj

:

18. Dlatego tedy tern wicej
szukali ydowie, jakoby go
zabili, nie tylko, i gwaci
sabat, ale e i Ojca swego po-
wiada by Bogiem, czynic
si równym Bogu.

.

19* Odpowiedzia tedy Jezus
i rzek im: Zaprawd, zapra-
wd powiadam wam, nie moe
Syn sam od siebie nic czyni,
jedno co widzi, e Ojciec czy-
ni

; albowiem cokolwiek on
czyni, to take i Syn czyni.

.

20. Bo Ojciec miuje Syna
i ukazuje mu wszystko, co
sam czyni, i wiksze mu nad
te sprawy pokae, abycie si
wy dziwowali.

21. Albowiem jako Ojciec
wzbudza umare i oywia, tak
i Syn, które chce, oywia.
22. Bo Ojciec nikogo nie s-

dzi, lecz wszystek sd da Sy-
nowi,

23. Aby wszyscy czcili Syna,
tak jako czcz Ojca; kto nie
czci Syna, nie czci i Ojca, któ-
ry go posa.

24. Zaprawd, zaprawd po-
wiadam wam : Kto sowa me-
go sucha i wierzy onemu, któ-
ry mi posa, ma ywot wie-
czny, i nie przyjdzie na sd,
ale przeszed z mierci do y-
wota.

25. Zaprawd, zaprawd po-
wiadam wam: e idzie godzina
i teraz jest, gdy umarli usy-
sz gos Syna Boego, a którzy
usysz, y bd.
26. Albowiem jako Ojciec
ma ywot sam w sobie, tak
da i Synowi, aby mia ywot
w samym sobie.

27 . I da mu moc i sd czy-
ni; bo jest Synem czowie-
czym.

28. Kie dziwujcie si temu;
bo przyjdzie godzina, w któr
wszyscy, co s w grobach, u-
sysz gos jego

;

29. I pójd ci, którzy dobrze
czynili, na powstanie ywota

;

ale ci, którzy le czynili, na
powstanie sdu.
30. Kie mog ja sam od sie-

bie nic czyni: jako sysz,
tak sdz, a sd mój jest spra-
wiedliwy

;
bo nie szukam woli

mojej, ale woli tego, którymi
posa, Ojca.

31. Jelie ja sam o sobie
wiadcz, wiadectwo moje nie
jest prawdziwe.

32. Inszy jest, co o mnie
wiadczy, i wiem, e prawdzi-
we jest wiadectwo, które wy-
daje o mnie.
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33. Wycie sali do Jana, a

on da wiadectwo prawdzie.

34. Ale ja nie od czowieka

wiadectwo bior, ale to mó-

wi, abycie wy byli zbawieni.

f 35. Onci by wiec gorejc
i wiecc, a wycie si chcieli

do czasu poradowa w wia-
toci jego.

36. Ale ja mam wiadectwo
wiksze ni Janowe

;
albowiem

sprawy, które mi da Ojciec,

abym je wykona, te same
sprawy, któreja czyni, wiad-
cz o mnie, i mi Ojciec po-

sa.
’ 37. A Ojciec, który mi po-

sa, one wiadczy o mnie,

któregocie wy gosu nigdy
nie syszeli, anicie osoby jego

widzieli

;

38. I sowa jego nie macie
w sobie mieszkajcego

;
albo-

wiem, którego on posa, temu
nie wierzycie.

39. Badajcie si Pism
;
bo

si wam zda, e w nich ywot
wieczny macie, a one s, które

wiadectwo wydawaj o mnie.

40. A wdy do mnie przyj
nie chcecie, abycie ywot
mieli.

41. Chway od ludzi nie przyj-

muj.
42. Alem was pozna, e mi-

oci Boej nie macie w sobie.

43. Jam przyszed w imieniu

Ojca mego, a nie przyjmujecie

mi; jeliby przyszed inny
w imieniu swojem, onego przyj-

miecie.

169

44. Jako wy moecie wie-

rzy, chwa jedni od drugich

przyjmujc, poniewa chway,
która jest od samego Boga,

nie szukacie?

45. Nie mniemajcie, abym ja

was mia oskara przed Oj-

cem; jestci, który skary na
was, Mojesz, w którym wy
nadziej macie.

46. Bo gdybycie wierzyli

Mojeszowi, wierzylibycie i

mnie
;

gdy on o mnie pisa.

47. Ale poniewa pismom
jego nie wierzycie, i jako so-

wom moim uwierzycie?

ROZDZIA VI.

Potem odszed Jezus za morze
Galilejskie, które jest Tybe-
ryjadskie;

2. I szed za nim lud wielki,

i widzieli cuda jego, które

ezyniLnad chorymi.

3. I wszed Jezus na gór, i

siedzia tam z uczniami swoi-

mi;

4. A bya blisko Wielkanoc,

wito ydowskie.
5. Tedy podniósszy Jezus o-

czy i ujrzawszy, i wielki lud

idzie do niego, rzek do Fili-

pa : Skd kupimy chleba, aby
ci jedli?

6. (Ale to mówi, kuszc go

;

bo on wiedzia, comia czyni.)

7. Odpowiedzia mu Filip:

Za dwiecie groszy chleba nie

dosy im bdzie, choby ka-

dy z nich mao co wzi.
8. Rzek mu jeden z uczniów
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Andrzej
; brat Szymona

9. Jest tu jedno pachol, coma picioro chleba jczmien-
nego i dwie rybki

; ale có to
jest na tak wielu?
10 Tedy rzek Jezus: Ka-

cie ludowi usi. A byo tra-
wy dosy na oneme miejscu
i usiado mów w liczbie oko-o piciu tysicy.
11 Wzi tedy Jezus one

cnieby
,
apodzikowawszy roz-da uczniom, a uczniowie sie-

dzcym
; take i z onych ry-

bek, ile jedno chcieli.

12 A gdy byli nasyceni,
rzek uczniom swoim : Zbierz-
cie te uomki, które zbywaja
eby mc nie zgino.
13. I zebrali i napenili dwa-

nacie koszów uomków z one-
go piciorga chleba jczmien-
nego, które zbyway tym, co
jedli.

14. A oni ludzie
, ujrzawszy

cud, który uczyni Jezus, mó-
wili: Tenci jest zaprawd on

wiat
kt6iy mia przy

Jó na

. Tedy Jezus poznawszy,
i/ mieii przyj i porwa go,
aby go uczynili królem, u-
szed zasi sam tylko na gór.
ly- A gdy by wieczór, zst-

pili uczniowie jego do morza.
17 A wstpiwszy w ód, je-

chali za morze do Kapernaum,
a ju byo ciemno, a Jezus nie
przyszed by do nich.
1 q 1

da, ale lecie j<8. A moize, gdy powsta
|
bylicie nasyceni.

JOHANNES 6.

wielki wiatr, burzy si po-
czynao.

IK Gdy tedy odpynli, ja-
koby na dwadziecia i pi
albo trzydzieci staj, ujrzeli
Jezusa chodzcego po morzu,
przybliajcego si ku odzi,
i ulkli si.

.20. A on im rzek: Jamci
jest, nie bójcie si.
21. I wzili go ochotnie do

odzi, a zarazem ód przy-pyna do ziemi, do której
jechali.

J

22. Nazajutrz lud, który by
za morzem, widzc, e tam nie
byo drugiej odzi, tylko ona
jedna, w któr byli wstpili
uczniowie jego, a i Jezus nie
wszed by w ód z uczniami
swoimi, ale sami uczniowie je-
go ujechali;

J

i
(Przyszy te byy drugie '

odzie z Tyberyjady, blisko -

doonego miejsca, gdzie jedli
chleb, gdybyPan dziki uczy- •

24. To gdy obaczy lud, i ;

tam nie byo Jezusa, ani ucz- \

mów jego, wstpili i oni w o-
dzie i przeprawili si do Ka- /

pernaum, szukajc Jezusa;
|j

25. A znalazszy go za mo- !

rzem, rzekli mu : Mistrzu ! kie- \jdy tu przyby?
26. Odpowiedzia im Jezus i

jizek •" Zaprawd, zaprawd j
powiadam wam : Szukacie mi ]

nie przeto, iecie widzieli cu-
|

da. ale iecie jedli chleb, i
j
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27. Sprawujcie nie pokarm,

który ginie, ale pokarm, któ-

ry trwa ku ywotowi wieczne-

mu, który wam da Syn czo-

wieczy
;
albowiem tego zapie-

cztowa Bóg Ojciec.

28. Rzekli tedy do niego

:

Có bdziemy czynili, abymy
sprawowali sprawy Boe ?

29. Odpowiedzia Jezus, i

rzek im : To jest sprawa Bo-

a, abycie wierzyli w tego,

którego on posa.
30. Rzekli mu tedy : Cówdy

ty za znak czynisz, abymy
widzieli i wierzyli tobie? Có
czynisz?

31. Ojcowie nasi jedli mann
na puszczy, jako jest napisa-

no : Chleb z nieba da im ku
jedzeniu.

32. Rzek im tedy Jezus : Za-

prawd, zaprawd powiadam
wam : Nie Mojeszci wam da
chleb z nieba, ale Ojciec mój

daje wam chleb on prawdziwy

z nieba.

33. Albowiem chlebBoy ten

jest, który zstpuje z nieba, i

ywot daje wiatu.

34. Tedy mu rzekli : Panie

!

daj nam zawsze tego chleba.

35. I rzek im Jezus: Jamci

jest on chleb ywota; kto do

mnie przychodzi, akn nie

bdzie, a kto wierzy w mi,
nigdy pragn nie bdzie.

36. Alem wam powiedzia:

Owszem, widzielicie mi, a

nie wierzycie.

37. Wszystko, co mi daje

Ojciec, do mnie przyjdzie, a

tego, co do mnie przyjdzie,

nie wyrzuc precz.

38. Bom zstpi z nieba, nie

ibym czyni wol moj, ale

wol onego, który mi posa.

39. A ta jest wola onego,

który mi posa, Ojca, abym
z tego wszystkiego

,
co mi

da, nic nie straci, ale abym
to wzbudzi w on ostateczny

dzie.

40. A ta jest wola onego,

który mi posa, aby kady,
kto widzi Syna a wierzy we,
mia ywot wieczny; a ja

go wzbudz w on ostateczny

dzie.

41.1 szemraliydowie o nim,

i rzek: Jam jest on chleb,

którym z nieba zstpi.

42. I mówili : Iza ten nie

jest Jezus, syn Józefa, którego

my ojca i matk znamy
;

jako
tedy ten powiada : em z nie-

ba zstpi?

43. Tedy odpowiedzia Jezus

i rzek im: Nie szemrzyjcie

midzy sob.

44. aden do mnie przyj
nie moe, jeli go Ojciec mój,

który mi posa, nie poci-

gnie
;
a ja go wzbudz w osta-

teczny dzie.

45. Napisano w prorokach:

I bd wszyscy wyuczeni od

Boga
;

przeto kady, kto sy-

sza od Ojca, a nauczy si,

przychodzi do mnie.

46. Nie iby kto widzia Ojca,
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oprócz tego, który jest od Bo-
ga; ten widzia Ojca.

47. Zaprawd, zaprawd po-
wiadam wam : Kto w mi wie-
rzy, ma ywot wieczny.

48. Jam jest on chleb ywota.
49. Ojcowie wasi jedlimann

na puszczy, a pomarli.

50. Ten jest on chleb, który
z nieba zstpuje; jeliby go
kto jad, nie umrze.

51. Jamci jest chleb on y-
wy, którym z nieba zstpi:
jeliby kto jad z tego chleba,y bdzie na wieki

;
a chleb,

który ja dam, jest ciao moje,
które ja dam za ywot wiata.

52. Wadzili si tedy ydo-
wie midzy sob, mówic : Ja-
ko ten moe nam da ciao
swoje ku jedzeniu?

5,3. I rzek im Jezus: Za-
prawd, zaprawd powiadam
wam: Jeli nie bdziecie jedli

ciaa Syna czowieczego, i pili

krwi jego, nie macie ywota
w sobie,

54. Kto je ciao moje a pije

krew moj, maywot wieczny,
a ja go wzbudz w on osta-

teczny dzie.

55. Albowiem ciao moje
prawdziwie jest pokarm, a
krew moja prawdziwie jest

napój.

56. Kto je ciao moje i pije

krew moj, we mnie mieszka
a ja w nim.

57. Jako mi posa yjcy
Ojciec, i ja yj przez Ojca;

tak kto mnie poywa, i on
?y bdzie przez mi.

58. Tenci jest chleb on, któ- ,

ry z nieba zstpi, nie jako oj- !

cowie wasi jedli mann a po- ^
marli; kto je ten chleb, y $
bdzie na wieki.

59. To mówi w bónicy
,
u-

czc w Kapernaum.
60. Wiele ich tedy z uczniów

jego, syszc to, mówili : Twar-
da to jest mowa, któ jej

sucha moe?
61. Ale wiedzc Jezus sam
w sobie, i o tern szemrali ucz- !

niowie jego, rzek im: To
was obraa?
62. Có, gdybycie ujrzeli

Syna czowieczego wstpuj-
cego, gdzie by pierwej ?

63. Duchci jest, który oy-
wia, ciao nic nie pomaga

;
so-

wa, które jawam mówi, duch
s i ywot s.
64. Ale s niektórzy z was,

co nie wierz; albowiem wie-

dzia od pocztku Jezus, któ-

rzy byli, co nie wierzyli, i kto >

jest, co go mia wyda
; J

65.1 mówi: Dlategomci wam
powiedzia : I aden nie moe i i

przyj do mnie, jeliby mu M
nie byo dane od Ojca mojego.

66. Od tego czasu wiele ucz- V

niów jego odeszo nazad, a
wicej z nim nie chodzili.

67. Tedy rzek Jezus do o-

nych dwunastu: Izali i wy
chcecie odej?
68. I odpowiedzia mu Szy-

j

mon Piotr : Panie ! do kogó
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lójdziemy ? Tv masz sowa y-

wota wiecznego

:

69 A mymy uwierzyli i

poznali, e ty jest Chrystus,

m Syn Boga ywego.

70. Odpowiedzia im Jezus

.

Izalim ja nie dwunastu was

obra? a jeden z was jest dy-

^
71

*’

A to mówi o Judaszu,

synu Szymona, Iszkaryjocie

;

ho go ten wyda mia, bdc
jednym z onych dwunastu.

ROZDZIA YH.

potem chodzi Jezus po

alilei ;
ho si nie chcia ba-

w ziemi Judzkiej
,

przeto

:e ydowie szukali, aby go

:abili. .

2. I byo blisko wito y-

iowskie kuczek.

3. Tedy rzekli do niego bra-

cia jego : Odejd std, a id

do Judzkiej ziemi, eby ucz-

niowie twoi widzieli sprawy

twoje, które czynisz.

4. Albowiem aden nic w

skrytoci nie czyni, kto chce

by widziany
;

przeto ty
,

je-

li takie rzeczy czynisz, objaw

8. Idcie wy na to wito,

ia jeszcze nie pójd na to

wito ;
bo mój czas jeszcze si

nie wypeni.

9. A to im
JF

_

zosta w Galilei.

10. A gdy poszli bracia je-

go tedy i on szed na wito,

nie jawnie, ale jakoby pota-

jemnie.

11. A ydowie szukali go w

wito i mówili: Gdzie on

i byo o nim wielkie

szemranie midzy ludem ;
bo

jedni mówili: Ze jest dobry;

a drudzy mówili: Nie, ale

zwodzi lud.
.

13. Wszake o nim aden

jawnie nie mówi, dla bojani

ydowskiej.

14. A gdy ju byo w pó
wita, wstpi Jezus do ko-

cioa i uczy.

15. I dziwowali si ydowie,

mówic: Jako ten umie Pi-

smo, gdy si nie uczy?

16. Odpowiedzia im. Jezus

i rzek: Nauka moja nie jest-

ci moja, ale tego, który mi

si wiatu.

, 5. Bo i bracia jego me wie-

x rzyli we.
( 6. 1 rzek im Jezus : Czas mój

i jeszcze nie przyszed; ale czas

I wasz zawsze jest pogotowiu..

'

7. Nie moe was wiat nie-

I nawidzie, ale mnie nienawi-

dzi ;
bo ja wiadcz o nim, i

sprawy jego ze s.

17 Jeliby kto chcia czyni

wol jego, ten bdzie umia

rozezna, jeli ta nauka jest z

Boga, czyli ja sam od siebie

1

mówi.
18. Kto z samego siebie

mówi, chway wasnej szuka;

ale kto szuka chway tego,

który go posa, ten jest pra-
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wdziwy, a nie masz w nim nie-
sprawiedliwoci.

19. Izali wam Mojesz nie
da zakonu ? a aden z was nie
przestrzega zakonu. Przecze
szukacie, abycie mi zabili?
20. Odpowiedzia lud i rzek

:

Dyjabelstwo masz; któ ci
szuka zabi?
21. Odpowiedzia Jezus i

rzek im: Jedenem uczynek
uczyni, a wszyscy si temu
dziwujecie

!

22. Wszak Mojesz wyda
wam obrzesk, (nie iby bya
z Mojesza, ale z ojców,) a w
sabat obrzezujecie czowieka.
23. Poniewa czowiek przyj-

muje obrzesk w sabat, aby
nie by zgwacony zakon Moj-
eszowy, przecz si na mi
gniewacie, em caego czowie-
ka uzdrowi w sabat ?

24. Nie sdcie wedug wi-
dzenia, ale sprawiedliwy sd
sdcie.
25. Mówili tedy niektórzy z

Jeruzalemczyków: Izali to nie
jest ten, którego szukaja za-
bi?
26. A oto jawnie mówi, a

nic mu nie mówi. Izali pra-
wdziwie poznali ksita, i
ten jest prawdziwie Chrystus?

_

27. Ale o tym wiemy, skd
jest : ale gdy Chrystus przyj-
dzie, nikt nie bdzie wiedzia,
skdby by.
28. Woa tedy Jezus w ko-

ciele uczc a mówic : I mnie
znacie, iskdemjest, wiecie;

a nie przyszedem sam od sie-
,

bie, ale jest prawdziwy, który
mi posa, którego wy nie i

znacie.

29. Lecz go ja znam; bom
;

od niego jest, a on mi posa.
30. I szukali, jakoby go poj- /,

ma; ale aden nie cign
|na rki; bo jeszcze nie przy-

sza bya godzina jego.

31. A wiele ich z ludu uwie-
|

rzyli we i mówili: Chrystus

-

gdy przyjdzie, iza wicej cu-
”

dów uczyni nad te, które ten
uczyni ?

t

32. A syszeli Faryzeuszowie,
i to lud o nim szemra; i

osali Faryzeuszowie i prze-
wiej si kapani sugi, aby go

pojmali.

33. Bzek im tedy Jezus:
Jeszcze na may czas jestem z
wami

;
potem odejd do tego,

który mi posa.
34.

.

Szuka mi bdziecie, '

ale nie znajdziecie
;
a gdzie ja

jbd, wy przyj nie moecie. 1

35. Mówili tedy ydowie mi-
\

dzy sob : Dokde ten pójdzie, \

e my go nie znajdziemy ? czy- i

li do rozproszonych poganów !

pójdzie, i bdzie uczy poga-
j

wy? -)

36. Có to za mowa, któr «

wyrzek : Szuka mi bdzie-
cie, ale nie znajdziecie, i gdzie •

ja bd, wy przyj nie moe-
cie?

37. A w on ostateczny dzie
wielki wita onego stan Je-
zus i woa mówic : Jeli kto J
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pragnie,, niech do mnie przyj-

dzie a pije.

88. Kto wierzy w mi, jako

mówi Pismo, rzeki wody ywej
popyn z ywota jego.

39. (A to mówi o Duchu,

którego wzi mieli wierzcy

we
;
albowiem jeszcze nie by

dany Duch wity
,

przeto e
jeszcze Jezus nie by uwielbio-

ny.)

40. Wiele ich tedy z onego

ludu syszc te sowa, mówili

:

Tenci jest prawdziwie on pro-

rok.

41. A drudzy mówili: Ten

jest Chrystus; ale niektórzy

mówili : Aza z Galilei przyj-

dzie Chrystus?

42. Aza nie mówi Pismo, i
z nasienia Dawidowego i z

jBetlehemu miasteczka, gdzie

!by Dawid, przyjdzie Chry-

stus?

43. A tak stao si rozerwa-

nie dla niego midzy ludem.

44. I chcieli go niektórzy z

nich pojma; ale aden nie

i
cign na rk swoich.

|

45. Przyszli tedy sudzy do

1

przedniejszych kapanów i do

|

Faryzeuszów
;
którzy im rze-

:

kii : Przeczecie go nie przy-

wiedli ?

t 46. Odpowiedzieli oni sudzy

:

i Nigdy tak niemówi czowiek,

I

jako ten czowiek.

47. I odpowiedzieli im Fary-

I

zeuszowie : Albocie i wy zwie-

dzieni ?
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48. Izali kto uwierzy we z

ksit albo z Faryzeuszów?

49. Tylko ten gmin
,
który

nie zna zakonu
;

przeklci s.
50. 1 rzek do nich Nikodem,

który by przyszed w nocy

do niego, bdc jeden z nich

:

51. Izali zakon nasz sdzi

czowieka, jeliby pierwej nie

sysza od niego i nie pozna-

by, co czyni?

52. A oni mu odpowiedzieli

i rzekli : Izali i ty Galilejczyk ?

Badaje si a obacz, e pro-

rok z Galilei nie powsta.

53. 1 poszed kady do domu
swego.

ROZDZIA Vm.

A Jezus poszed na gór 0-

liwn.
2. Potem zasi raniuczko

przyszed do kocioa, a lud

wszystek zszed si do niego;

i siadszy uczy je.

3. I przywiedli do niego nau-

czeni w Pimie i Faryzeuszo-

wie niewiast na cudzoóstwie

zastan, a postawiwszy j w
porodku,
4. Rzekli mu : Nauczycielu

!

t niewiast zastano nasamym
uczynku cudzoóstwa;

5. A w zakonie nam Mojesz
przykaza takie kamionowa

;

a ty co mówisz?

6. A to mówili kuszc go,

aby go mogli oskary. A Je-

zus schyliwszy si na dó, pi-

sa palcem na ziemi.

7. A gdy si go nie przesta-
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wali pyta, podniósszy si,

rzek do nick : Kto z was jest

bez grzechu, niech na ni pier-

wszy kamieniem rzuci.

8. A zasi schyliwszy si na
dó, pisa na ziemi.

9. Co gdy oni usyszeli, b-
dc od sumienia przekonani,
jeden za drugim wychodzili,

poczwszy od starszych a do
ostatecznych, i tylko sam Je-

zus zosta, a ona niewiasta w
porodku stojca.

10. A podniósszy si Jezus
i adnego nie widzc, tylko
on niewiast, rzek jej : Nie-

wiasto! gdzie s oni, co na
ci skaryli? aden ci nie

potpi?
11. A ona rzeka: aden,

Panie ! A Jezus jej rzek : Ani
ja ciebie potpiam; ide, a
ju wicej nie grzesz.

12. Zasi im rzek Jezus, mó-
wic : Jam jest wiato wia-
ta; kto mi naladuje, nie b-
dzie chodzi w ciemnoci, ale

bdzie mia wiato ywota.
13. Rzekli mu tedy Fary-

zeuszowie: Ty sam o sobie

wiadczysz, a wiadectwo two-
je nie jest prawdziwe.
14. Odpowiedzia Jezus i

rzek im : Chocia ja wiadcz
sam osobie, jednak prawdziwe
jest wiadectwo moje; bo
wiem, skdem przyszed i do-

kd id; lecz wy nie wiecie,

skdem przyszed idokd id.
15. Wy wedug ciaa sdzi-

cie
;
ale ja nikogo nie sdz.

16. A chobym i ja sdzi,
sd mój jest prawdziwy; bom
nie jest sam, ale ja i który
mi posa, Ojciec.

17. A w zakonie waszym na-

pisane jest: I dwojga ludzi

wiadectwo prawdziwe jest.

18. Jam jest, który sam o
sobie wiadcz; wiadczy o
mnie i ten, który mi posa,
Ojciec.

19. Tedy mu rzekli : Gdzie
jest ten twój Ojciec? Odpo-
wiedzia Jezus: Ani mnie zna-

cie, ani Ojca mego; bycie
mnie znali, i Ojca bycie mego
znali.

20. Te sowa mówi Jezus w
skarbnicy, uczc w kociele, a
aden go nie pojma

;
bo jesz-

cze bya nie przysza godzina

jego.

21. Rzek im tedy zasi Je-

zus: Ja id, i bdziecie mi »

szuka, a w grzechu waszym
pomrzecie; gdzie ja id, wy
przyj nie moecie.
22. Mówili tedy ydowie: :

Albo si sam zabije, e mó- •

wi : Gdzie ja id, wy przyj
j

nie moecie?
23. I rzek do nich : Wycie '

i

z niskoci, a jam z wysokoci;
j

r

wycie z tego wiata, a jam
{

za nie jest z tego wiata.

24. Przetomci wam powie-

dzia, i pomrzecie w grzechach

waszych; bo jeli nie wierzy- ;

cie, em ja jest, pomrzecie w
grzechach waszych.

25. Tedy mu rzekli : Któe
j
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ty jest? I rzek im Jezus: To,

co wam i z pocztku powia-

dam.
1 26. Wiele mam o was mó-
wi i sdzi; ale ten, którymi
posa, jest prawdziwy, a ja,

com od niego sysza, to mó-
wi na wiecie.

27. Ale nie zrozumieli, e im
o Ojcu mówi.
28. Przeto im rzek Jezus

:

Gdy wywyszycie Syna czo-

wieczego, tedy poznacie, em
ja jest, a sam od siebie nic nie

czyni, ale jako mi nauczy
Ojciec mój, tak mówi.
29. A ten, który mi posa,
zemn jest

;
nie zostawi mi

samego Ojciec; bo co mu si
podoba, to ja zawsze czyni.

30. To gdy on mówi, wiele

ich we uwierzyo.

31. Tedymówi Jezus do tych

-ydów, co mu uwierzyli : Jeli

wy zostaniecie w sowie mo-
jem, prawdziwie uczniami moi-

mi bdziecie

;

32. I poznacie prawd, a

prawda was wyswobodzi.

33. I odpowiedzieli mu : My-
my nasienie Abrahamowe, a
nigdymy nie suyli nikomu

;

jako ty mówisz : I wolnymi
bdziecie.

34. Odpowiedzia im Jezus:

Zaprawd, zaprawd powia-

dam wam, i wszeiki, kto czy-

ni grzech, sug jest grzechu.

35. A suga nie mieszka w
domu na wieki, ale Syn mie-

szka na wieki.

p.

36. A przeto jeli was Syn
wyswobodzi, prawdziwie wol-

nymi bdziecie.

37. Wiem, ecie nasienie

Abrahamowe
;

lecz szukacie,

abycie mi zabili, i mowa
moja nie ma u was miejsca.

38. Ja com widzia u Ojca

mego, powiadam, a wy te to,

cocie widzieli u ojca waszego,

czynicie.

39. Odpowiedzieli mu i rze-

kli : Ojciec nasz jest Abraham.
Bzek im Jezus: Bycie byli

synami Abrahamowymi, czy-

nilibycie uczynki Abraha-
mowe.
40. Ale teraz szukacie, aby-

ciemi zabili, czowieka tego,

którym wam prawd mówi,
którm sysza od Boga

;
tego

Abraham nie czyni.

41. Wy czynicie uczynki oj-

ca waszego. Bzekli mu tedy

:

My z nierzdu nie jestemy
spodzeni, jednego Ojca ma-
my, Boga.

42. Tedy im rzek Jezus : By
by Bóg Ojcem waszym, tedy-

bycie mi miowali, gdyem
ja od Boga wyszed i przysze-

dem, animsamod siebie przy-

szed, ale mi on posa.
43. Przecze tej powieci mo-

jej nie pojmujecie? przeto, i
nie moecie sucha mowy
mojej.

44. Wycie z ojca dyjaba, i

podliwoci ojca waszego czy-

ni chcecie; onci by mobój-
c od pocztku, i w prawdzie

12
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nie zosta, bo w nim prawdy
nie masz: gdy mówi kam-
stwo, z swego wasnego mówi,

i jest kamc i ojcem kam-
stwa.

45. A ja, e prawd mówi,
nie wierzycie mi.

46. Któ mi z was obwini z

grzechu? Jeli prawd mó-
wi, przecze wy mi nie wie-

rzycie ?

47. Kto z Boga jest, sów
Boych sucha

;
dlatego wy nie

suchacie, e z Boga nie jeste-

cie.

48. Odpowiedzieli tedy y-
dowie i rzekli mu: Izali my
nie dobrze mówimy, e ty,

jest Samarytanin i dyjabel-

stwo masz?

49. Odpowiedzia Jezus : Ja
dyjabelstwa nie mam, ale czcz
Ojca mego

;
a wycie mi nie

uczcili.

50. Ja nie szukam chway
mojej

;
jest ten, który szuka i

sdzi.

51. Zaprawd, zaprawd po-

wiadam wam : Jeli kto sowa
me zachowywa bdzie, mier-

ci nie oglda na wieki.

52. Tedy mu rzekli ydowie

:

Teraemy poznali, e dyja-

belstwo masz. Abraham umar
i prorocy, a ty powiadasz : Je-

li kto sowa moje zachowy-

wa bdzie, mierci nie sko-

sztuje na wieki.

53. Iza ty jest wikszy nad
ojca naszego Abrahama, który

umar? i prorocy pomarli;

kime si ty wdy czynisz?

54. Odpowiedzia Jezus: Je<

li si ja sam chwal, chwaa
moja nic nie jest. Jestci Ojciec

mój, który mi chwali, o któ-

rym wy powiadacie
,
e jest .

Bogiem waszym.
55. Lecz go nie znacie, a ja

go znam
;

i jelibym rzek, e
go nie znam, bybym podo-

bnym wam, kamc; ale go

znam i sowa jego zachowy-

wuj.
56. Abraham, ojciec wasz, z

radoci da, aby oglda
dzie mój, i oglda i radowa
si.

57. Tedy rzekli ydowie do

niego : Pidziesit lat jeszcze

nie masz, a Abrahama wi-
j

dzia?
58. Bzek im Jezus: Zapra-

wd, zaprawd powiadam
j

wam: Pierwej ni Abraham
by, jam jest.

59. Porwali tedy kamienie,

aby na ciskali; lecz Jezus fj

schroni si, i wyszed z ko- I

cioa, przechodzc przez po-

rodek ich, i tak uszed.

RODZIA IX.

A mimo idc, ujrza czowie-

ka lepego od narodzenia.

2. 1 pytali go uczniowie jego,
|

mówic : Mistrzu ! któ zgrze-
{

szy, ten, czyli rodzice jego, i i

si lepym narodzi?

3. Odpowiedzia Jezus: Ani i

ten zgrzeszy, ani rodzicejego;
J
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ale eby si okazay sprawy
Boe na nim.

4. Ja musz sprawowa spra-

wy onego, który mi posa,
pokd dzie jest

;

przychodzi

noc, gdy aden nie bdzie
móg nic sprawowa.

5. Pókim jest na wiecie, je-

stem wiatoci wiata.

6. To rzekszy plun na zie-

mi, a uczyni boto z liny, i

pomaza onem botem oczy

lepego,

7. I rzek mu : Id, umyj si
w sadzawce Syloe, co si wy-
kada posany. Poszed tedy i

umy si, i przyszed widzc.

8. A tak ssiedzi, i którzy
go przedtem widywali lepe-
go, mówili : Izali nie ten jest,

który siada i ebra?
9. Drudzy mówili : I tenjest

;

a drudzy, i jest jemu podo-
bny. Lecz on mówi, em ja

jest.

10. Tedy mu rzekli: Jako
s otworzone oczy twoje?

1 1. A on odpowiedzia i rzek

:

Czowiek, którego zowi Je-

zusem, uczyni boto i poma-
za oczy moje, a rzek mi : Id
do sadzawki Syloe a umyj si

;

a tak odszedszy i umywszy
si, przejrzaem.

12. Tedy mu rzekli : Gdzie
on jest? Bzek: Nie wiem.

13. Tedy przywiedli onego,

który przedtem by lepy, do
Faryzeuszów.

14. A by sabat, gdy Jezus

uczyni boto i otworzy oczy

jego.

15. Tedy go znowu pytali

i Faryzeuszowie, jako przej-

rza? A on im rzek: Woy
mi bota na oczy, i umyem
si i widz.

16. Tedy niektóry z Fary-
zeuszów rzek: Czowiek ten

nie jest z Boga; bo nie strzee

sabatu. Drudzy zasi mówili

:

Jako moe czowiek grzeszny

takowe cuda czyni? I byo
rozerwanie midzy nimi.

17. Ezekli tedy lepemu po-

wtóre : Ty co mówisz o nim,

poniewa otworzy oczy two-’ .

je? A on rzek: Prorok jest.

18. A nie wierzyli ydowie
o nim, eby by lepym, a'e
przejrza, a zawoali rodziców

onego, który przejrza.

19. I pytali ich, mówic:
Tene jest syn wasz, o którym
wy powiadacie, i si lepo
narodzi? iako wdy teraz

widzi ?

20. Odpowiedzieli im rodzice

jego i rzekli : Wiemy, e to

jest syn nasz, i e si lepo
narodzi

:

21. Lecz jako teraz widzi,

nie wiemy, albo kto otworzy
oczy jego, my nie wiemy

;
ma

lata, pytajcie go, on sam o

sobie powie.

22. Tak mówili rodzice jego,

e si bali ydów
;
albowiem

ju byli ydowie postanowili,

aby, ktoby go kolwiek Chry-

12*
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stusem wyzna, by z bónicy
wyczony.
23. Przeto rzekli rodzice je-

go: Ma lata, pytajcie go.

24. Tedy zawoali powtóre

czowieka onego, który by
lepy, i rzek mn : Daj chwa
Bogu

;
my wiemy, i ten czo-

wiek jest grzeszny.

25. A on odpowiedzia i

rzek : Jeli grzeszny jest, nie

wiem; to tylko wiem, i b-
dc lepym, teraz widz.

26. I rzekli mu znowu : Có
ci uczyni? Jako otworzy
oczy twoje?

27. Odpowiedzia im: Juem-
ci wam powiedzia, a nie sy-

szelicie; przecze jeszcze sy-

sze chcecie? Izali i wy chce-

cie by uczniami jego?

28. Tedy mu zorzeczyli i

rzekli : Ty bd uczniem jego

;

alemy my uczniami Moje-
szowymi.

29. My wiemy, e Bóg do Moj-

esza mówi
;
lecz ten, skdby

by, nie wiemy.

30. Odpowiedzia on czowiek

i rzek im : To zaprawd rzecz

dziwna, e wy nie wiecie, skd
jest, a otworzy oczy moje.

31. A wiemy, i Bóg grze-

szników nie wysuchiwa; ale

jeliby kto chwalcBoym by,

i wol jego czyni, tego wysu-
chiwa.

32. Od wieku nie syszano,

aby kto otworzy oczy lepo-

narodzonego.

33.
By ten nie by od Boga,

nie mógciby nic uczyni.

31? 'Odpowiedzieli i rzekli

mu : Ty si wszystek w grze-

chach narodzi, a ty nas u-

czysz? I wygnali go precz.

35. A usyszawszy Jezus, i
go precz wygnali, i znalazszy

go, rzek mu: Wierzysze ty

W Syna Boego ?

36. A on odpowiedzia i

rzek: A któ jest, Panie! a-

bym we wierzy?
37. I rzek mu Jezus: I wi-

dziae go, i który mówi z to-

b, onci jest.

38. A on rzek : Wierz Pa-

nie! i pokoni mu si.

39. I rzek mu Jezus: Na
sdemci ja przyszed' na ten

wiat, aby ci, którzy nie wi-

dz, widzieli, a ci, którzy wi-

dz, aby lepymi byli.

40. I usyszeli to niektórzy

z Faryzeuszów, którzy byli z

nim, i rzekli mu : Izali i my
lepymi jestemy?
41. Bzek im Jezus: Bycie

]

byli lepymi, nie mielibycie <

grzechu
;
lecz teraz mówicie, i

widzimy, przeto grzech wasz

zostaje.

KODZIA X.

Zaprawd, zaprawd powia-

dam wam: Kto nie wchodzi

drzwiami do owczarni
,

ale

wchodzi indy, ten jest zo-

dziej i zbójca;

2. Lecz kto wchodzi drzwia-

mi, pasterzem jest owiec.
j
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3. Temu odwierny otwiera,

i owce suchaj gosu jego, a

on swoich wasnych owiec z

imienia woa i wywodzi je.

4. A gdy wypuci owce swo-

je, idzie przed niemi, a owce
id za nim

;
bo znajgos jego.

5. Ale za cudzym nie id,
lecz uciekaj od niego; ho nie

znaj gosu obcych.

6. T im przypowie Jezus

powiedzia
;
lecz oni nie zrozu-

mieli tego, co im mówi.
7. Rzek im tedy zasi Jezus

:

Zaprawd, zaprawd powia-

dam wam, iem ja jest drzwia-

mi owiec.

8. Wszyscy, ile ich przede-

mn przyszo, zodzieje s i

zbójcy; ale ich nie suchay
owce.

9. Jamci jest drzwiami: jeli

kto przez mi wnijdzie, zba-

wiony bdzie, a wnijdzie i wy-
nijdzie, a pastwisko znajdzie.

10. Zodziej nie przychodzi,

i jedno eby krad a zabija i

I. traci
;

jam przyszed, aby y-
|

wot miay, i obficie miay.

11. Jam jest on dobry pa-

sterz : dobry pasterz dusz
swoj kadzie za owce.

12. Lecz najemnik, i ten,

który nie jest pasterzem, któ-

rego nie s owce wasne, wi-

dzc wilka przychodzcego, o-

puszcza owce i ucieka, a wilk
porywa i rozprasza owce.

13. A najemnik ucieka, i
jest najemnik, i niema pieczy

o owcach.

14. Jam jest on pasterz do-

bry, i znam moje, a moje mi
te znaj.

15. Jako mi zna Ojciec, i ja

znam Ojca, i dusz moj ka-
d za owce.

16. A mam i drugie owce,

które nie s z tej owczarni, i

teó musz przywie
;

i gosu
mego sucha bd, a bdzie
jedna owczarnia i jeden pa-

sterz.

17. Dlatego mi miuje Oj-

ciec, i ja kad dusz moj,
abym j zasi wzi.
18. aden jej nie bierze ode-

mnie, ale ja kad j sam od
siebie

;
mam moc pooy j, i

mam moc zasi wzi j. To
rozkazanie wziem od Ojca
mego.

19. Tedy si stao znowu ro-

zerwanie midzy ydami dla

tych sów.

20. 1mówio ich wiele z nich

:

Dyjabelstwo ma i szaleje
;
cze-

mu go suchacie?

21. Drudzy mówili: Te so-

'

wa nie s dyjabelstwo maj-
cego; izali dyjabe moe le-
pych oczy otwiera?

22. A byo w Jeruzalemie

powicanie kocioa, a zima
bya.
23. 1 przechadza si Jezus w

kociele, w przysionku Salo-

monowym.
24. Tedy go obstpili ydo-

wie i rzekli mu : Dokde du-

sze nasze na rzeczy trzymasz?
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Jelie ty jest Chrystus, po-
wiedz nam jawnie.

25. Odpowiedzia im Jezus:

Powiedziaem wam, a nie wie-

rzycie
;
sprawy, które ja czy-

ni w imieniu Ojca mego, te o

mnie wiadcz.
26. Ale wy nie wierzycie

;
bo

nie jestecie z owiec moich, ja-

kom wam powiedzia.
27. Owce moje gosu mego

suchaj, a ja je znam, i id za
mn;
28. A ja ywot wieczny daj

im, i nie zgin na wieki, ani

ich aden wydrze z rki mo-
jej-

29. Ojciec mój, który mi je

da, wikszy jest nad wszyst-

kie, a aden nie moe ich wy-
drze z rki Ojca mego.
30. Ja i Ojciec jedno jeste-

my.
31. Porwali tedy znowu ka-

mienie ydowie, aby go uka-
mionowali.

32. Odpowiedzia im Jezus:

Wiele dobrych uczynków u-

kazaem wam od Ojca mego,
dla którego z tych uczyn-
ków kamionujecie mi?
33. Odpowiedzieli mu ydo-

wie, mówic : Dla dobrego u-

czynku nie kamionujemy ci,
ale dla blunierstwa, to jest,

e ty bdc czowiekiem, czy-

nisz si sam Bogiem.
34. Odpowiedzi} im Jezus

:

Izali nie jest napisano w za-

konie waszym: Jam rzek:
Bogowie jestecie?

35. Jelie one nazwa bo-

gami, do których si stao
sowo Boe, a nie moe by
Pismo skaone

;

36. A mnie, którego Ojciec

powici i posa na wiat,
wy mówicie : Blunisz, em
rzek: Jestem Synem Boym?
37. Jeli nie czyni spraw

Ojca mego, nie wierzcie mi.

38. A jeli czyni, chocia-
bycie mnie nie wierzyli, wierz-

cie uczynkom, abycie po-'

znali i wierzyli, e Ojciec jest

we mnie, a ja w nim.

39. Tedy zasi szukali, ja-

koby go pojma; ale uszed z

rk ich.

40. 1 odszed zasi za Jordan
na ono miejsce, gdzie przed-

tem Jan chrzci, i tame mie-

szka.

41. A wiele ich do niego

przychodzio i mówili: Janci

wprawdzie adnego cudu nie

uczyni
;

wszake wszystko,

cokolwiek Jan o tym powie-

dzia, prawdziwe byo.
42. I wiele ich tam uwierzy-

o we.

RODZIAE XI.

A by niektóry chory azarz
z Betanii, z miasteczka Maryi
i Marty, siostry jej.

2. (A to bya ona Maryja,

która pomazaa Pana maci,
i ucieraa nogi jego wosami
swojemi, której brat azarz
chorowa.)

3. Posay tedy siostry do
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niego, mówic: Panie! oto

ten, którego miujesz, choruje.

4. A usyszawszy to Jezus,

rzek: Ta choroba nie jest na

mier, ale dla. chway Boej,

aby by uwielbiony Syn Boy
przez ni.

,
.

5. A Jezus miowa Mart i

siostr jej i azarza.

6. A gdy usysza, i choru-

je
;
tedy zosta przez dwa dni

na oneme miejscu, gdzie by.

?. Lecz potem rzek do ucz-

niów swoich: Idmy zasi do

Judzkiej ziemi.

8. Rzekli mu uczniowie : Mi-

strzu ! teraz szukali ydowie,

jakoby ci ukamionowali, a

zasi tam idziesz?

9. Odpowiedzia Jezus: Aza
nie dwanacie jest godzin dnia?

Jeli kto chodzi we dnie, nie

obrazi si
;
bo widzi wiato

tego wiata.

10. A jeli kto ehodzi w no-

cy, obrazi si ;
bo w nim wia-

ta nie masz.

11. To powiedziawszy, po-

tem rzek do nich : azarz,

przyjaciel nasz, pi
;
ale id,

abym go ze snu obudzi.

12. Tedy rzekli uczniowie

jego: Panie! jelie pi, b-
dzie zdrów.

13. Ale Jezus mówi o mierci

jego
;
lecz oni mniemali, i o

zanieniu snem mówi.

14. Tedy im rzek Jezus ja-

wnie : azarz umar.

15. I raduj si dla was,
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(abycie wierzyli,) em tam

nie by; ale pójdmy do niego.

16. Rzek zatem Tomasz,

którego zwano Dydymus, spó-

uczniom: Pójdmy i my, aby-

my z nim pomarli.

17. Przyszedszy tedy Jezus,

znalaz go ju cztery dni w
grobie lecego.

18. (A bya Betanija blisko

Jeruzalemu, jakoby na pitna-

cie stajan.)

19. A przyszo byo wiele

ydów do Marty i Maryi, aby

je cieszyli po bracie ich.

20. Marta tedy, gdy usy-

szaa, e Jezus idzie, bieaa

pizeciwko niemu; ale Maryja

w domu siedziaa.

21. 1 rzeka Marta do Jezusa

:

Panie ! by tu by, nie umar-

by by brat mój.

22. Ale i teraz wiem, e o

cokolwiekby prosi Boga, da
t° Bóg.

23. Rzek jej Jezus: w sta-

nie brat twój.

24. Rzeka mu Marta : Wiem,

i wstanie przy zmartwych-

wstaniuw on ostateczny dzie.

25. I rzek jej Jezus : Jam

jest zmartwychwstanie i y-
wot

;
ktow mi wierzy, choby

te umar,y bdzie.

26. A wszelki, który yje a

wierzy w mi, nie umrze na

wieki. Wierzysze temu?

27. Rzeka mu: I owszem

Panie ! Jam uwierzya, e ty

jest Chrystus, Syn Boy, któ-

ry mia przyj na wiat.
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28. A to rzekszy sza i pota-

jemnie zawoaa Maryj, sio-
str swoj, mówic: Jest tu
nauczyciel, i woa ci.

29. Ona skoro usyszaa, wnet
wstaa i sza do niego.

30. (A Jezus jeszcze by nie
przyszed do miasteczka, ale
by na teme miejscu, gdzie
Marta bya wysza przeciwko
niemu.)

31. ydowie tedy, którzy z
ni byli w domu a cieszyli j,
Ujrzawszy Maryj, i prdko
wstaa i wysza, szli za ni,
mówic : Idzie do grobu, aby
tam pakaa.
32. Ale Maryja, gdy tam

przysza, gdzie by Jezus,
ujrzawszy go, przypada do
nóg jego i rzeka mu: Panie!
by tu by, nie umarby by
brat mój.

33. Jezus tedy, gdy j ujrza
paczc i ydy, którzy byli
z m przyszli, paczce, roz-
rzewni si w duchu i zafraso-
wa si.

34. I rzek : Gdziecie go
pooyli? Rzekli mu: Panie!
pójd a ogldaj.

35. I zapaka Jezus.

36. Tedy rzekli ydowie:
Wej

!
jakoó go miowa.

37. A niektórzy z nich mó-
wili: Nie móge ten, który
otworzy oczy lepego, uczy-
ni, eby ten by nie umar?
38. Ale Jezus rozrzewniwszy

si sam w sobie, przyszed do

grobu
;
a bya jaskinia, a ka-

mie by pooony na niej.

39. Rzek Jezus: Odejmijcie
ten kamie. Rzeka mu Ma-
ryja> siostra onego umarego:
Panie! juci cuchnie; bo ju
jest cztery dni w grobie.

40. Powiedzia jej Jezus : Aza-em ci nie rzek, i, jeli u-
wierzysz, ogldasz chwa Bo-?
41. Odjli tedy kamie, gdzie
by umary pooony. A Jezus
podniósszy oczy swe w gór,
rzek: Ojcze! dzikuj tobie*e mi wysucha.
42. A Jamci wiedzia, e mi

zawsze wysuchiwasz
;
alem to

rzek dla ludu w okoo stoj-
cego, aby wierzyli, e ty mnie
posa.
43. A to rzekszy, zawoa
gosem wielkim : azarzu ! wy-
nijd sam!

44. I wyszed ten, który by
umar, majc zwizane rce i

nogi chustkami, a twarz jego
bya chustk obwizana. Rzek
im Jezus: Rozwicie go, a
niechaj odejdzie.

45. Wiele tedy z ydów,
którzy byli przyszli do Maryi'
a widzieli to, co uczyni Jezus,
uwierzyo we.
46. Niektórzy te z nich

odeszli do Faryzeuszów i po-
wiedzieli im, co uczyni Jezus.

47.

#

Tedy si zebrali prze-
dniej si kapani i Faryzeuszo-
wiw rad, i mówili: Có uczy-
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nimy? albowiem ten czowiek
wiele cudów czyni.

48. A jeli go tak zaniecha-

my, wszyscy we uwierz, i

przyjd Rzymianie a wezm
nam to miejsce nasze i lud.

49. A jeden z nich, Kaifasz,

bdc najwyszym kapanem
onego roku, rzek im : Wy nic

nie wiecie,

50. Ani mylicie, i nam jest

poyteczno, eby jeden czo-
wiek umar za lud, a eby
wszystek ten naród nie zgin.
51. A tego nie mówi sam

od siebie, ale bdc najwy-
szym kapanem roku onego,
prorokowa, i Jezus mia
umrze za on naród

;

52. A nie tylko za on naród,
ale eby te syny Boe rozpro-
szone w jedno zgromadzi.
53. Od onego tedy dnia ra-

dzili si spoem, aby go zabili.

.

54. A Jezus ju nie chodzi
jawnie midzy ydami, ale

stamtd odszed do krainy,
która jest blisko puszczy, do
miasta, które zowi Efraim, i

tame mieszka z uczniami
swoimi.

55. A bya blisko Wielkanoc
ydowska, a wiele ich szo do
Jeruzalemu z onej krainyprzed
Wielkanoc, aby si oczycili.

_

56. I szukali Jezusa, i mówili
jedni do drugich, w kociele
stojc : Co si wam zda, e nie
przyszed na wito ?

57. A przedniejsi kapani
i Faryzeuszawie wydali byli

rozkazanie : Jeliby si kto do-

wiedzia, gdzieby by, eby
oznajmi, aby go pojmali.

RODZIA XE.

Tedy Jezus szóstego dnia
przed Wielkanoc przyszed do
Betanii, kdy -by azarz, któ-
ry by umar, którego wzbu-
dzi od umarych.
2. Tame mu sprawili wie-

czerz, a Marta posugiwaa,
a azarz by jednym z onych,
którzy z nim spoem u stou
siedzieli.

3. A Maryja wziwszy funt
maci szpikonardowej bardzo
drogiej, namazaa nogi Jezu-
sowe, i utara wosami swoje-
mi nogi jego, i napeniony by
on dom wonnoci onej maci.
4. Tedy rzek jeden z uczniów

jego, Judasz, syn Szymona,
Iszkaryjot, który go mia wy-
da:
5. Przecze tej maci nie sprze-
dano za trzysta groszy, a nie
dano ubogim?
6. A to mówi, nie iby mia

piecz o ubogich, ale i by
zodziejem, i mieszek mia, a
cokolwiek woono, nosi.
7. Tedy rzek Jezus: Zanie-

chaj jj ;
na dzie pogrzebu

mego to chowaa.
8. Albowiem ubogie zawsze

z sob macie, ale mnie nie
zawsze mie bdziecie.
9. Dowiedzia si tedy lud

wielki, i tam by, i przyszli
nie tylko dla Jezusa, ale te
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aby azarza widzieli, którego
by wzbudzi od umarych.
10. I radzili si przedniejsi

kapani, eby i azarza zabili.

11. Bo wiele zydów dla nie-
go odstpowali i wierzyli w
Jezusa.

12. Nazajutrz wielki lud, któ-
ry by przyszed na wito,
usyszawszy, i Jezus idzie do
Jeruzalemu,
13. Nabrali gazek palmo-

wych i wyszli na przeciwko
niemu i woali : Hosanna ! bo-
gosawiony, który idzie w imie-
niu Paskiem, król Izraelski

!

14. A dostawszy Jezus ol-
cia, wsiad na nie, jako napi-
sane jest:

15. Nie bój si, córko Syo-
ska! oto król twój idzie, sie-

dzcy na olciu.
16. Ale tego z przodku nie

zrozumieli uczniowie jego, ale
dy by Jezus uwielbiony, te-

y wspomnieli, i to byo o
nim napisane, a e mu to u-
czynili.

17. wiadczy tedy lud, któ-
ry z nim by, i azarza zawo-a z grobu i wzbudzi go od
umarych.
18. Dlatego te wyszed prze-

ciwko niemu lud, e sysza,
i on ten cud uczyni.
19. Tedy mówili Faryzeuszo-
wi midzy sob : Widzicie, e
nic nie sprawicie

;
oto wiat za

nim poszed.
20. A byli niektórzy Greko-
wi z tych, którzy przycho-

dzili do Jeruzalemu, eby si
modlili w wito.
21. Ci tedy przyszli do Fili-

pa, który by z Betsaidy Ga-
lilejskiej, i prosili go, mówic:
Panie ! chcemy Jezusa widzie.
22. Szed Filip i powiedzia

Andrzejowi, a Andrzej zasi i

Filip powiedzieli Jezusowi.
23. A Jezus odpowiedzia im,
mówic : Przysza godzina, aby
by uwielbionySyn czowieczy.
24. Zaprawd, zaprawd po-

wiadam wam: Jeliby ziarno
pszeniczne wpadszy do ziemi,
nie obumaro, ono samo zo-
staje lecz jeliby obumaro,
wielki poytek przynosi.
25. Kto miuje dusz swoj,

utraci j, a kto nienawidzi du-
szy swojej na tym wiecie, ku
wiecznemu ywotowi strzee’
jej.

26.Jeli mnie kto suy, niech-
e mi naladuje, a gdziem ja
jest, tam i suga mój bdzie

;

a jeli mnie kto suy bdzie,
uczci go Ojciec mój.
27. Terazci dusza moja za-

trwoona jest; i có rzek?
j

Ojcze ! zachowaj mi od tej go-
dziny

;
alemci dla tego przy-

szed na t godzin.
28. Ojcze ! uwielbij imi twoje,

j

1

Przyszed tedy gos z nieba : I
uwielbiem i jeszcze uwielbi.
29. A lud ten, który sta i

sysza, mówi: Zagrzmiao; a
drudzy mówili : Anio do niego
mówi.
30. Odpowiedzia Jezus i !
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rzek: Nie dla mnie si ten
1 gos sta, ale dla was.

31. Teraz jest sd wiata te-

go, teraz ksi wiata tego

precz wyrzucony bdzie.

- 32. A ja jeli bd podwy-
szony od ziemi, pocign
wszystkich do siebie.

33. (A mówi to, oznajmujc,
jak mierci mia umrze.)
34. Odpowiedzia mu on lud

:

Mymy syszeli z zakonu, i
Chrystus trwa na wieki; a ja-

ko ty mówisz, e musi by
powyszony Syn czowieczy?
i który to jest Syn czowie-

czy?

35. Tedy im rzek Jezus:

Jeszcze do maego czasu jest

z wami wiato; chodcie
tedy, póki wiato macie,

eby was ciemnoci nie ogar-

ny
;
bo kto w ciemnoci cho-

dzi, nie wie, kdy idzie.

36. Póki wiato macie,

wierzcie w wiato, abycie
byli synami wiatoci. To po-

i wiedzia Jezus, a odszedszy
schroni si od nich.

37. A cho tak wiele cudów

\

uczyni przed nimi, przeci

j

nie uwierzyli we,
l

38. Aby si wypenio sowo
! Izajasza proroka, które po-
: wiedzia : Panie ! i któ uwie-
1 rzy kazaniu naszemu, a ra-

t mi Paskie komu jest obja-

wione?

|

39. Dlatego wierzy nie mo-
gli, i jeszcze powiedzia Iza-

jasz;

187

40. Zalepi oczy ich, i zatwar-

dzi serce ich, aby oczyma nie

widzieli i sercem nie zrozu-

mieli, i nie nawrócili si, abym
je uzdrowi.

41. To powiedzia Izajasz,

gdy widzia chwa jego, i mó-
wi o nim.

42. Wszake jednak i z ksi-

t wiele ich we uwierzyo

;

ale dla Faryzeuszów nie wy-
znawali, aby z bónicy niebyli

wyczeni.
43.Bo umiowali chwa ludz-

k wicej, ni chwa Bo.
44. I woa Jezus a mówi:

Kto wierzy w mi, nie w mi
wierzy, ale w onego, który

mi posa.
45. I kto mi widzi, widzi

onego, który mi posa.
46. Ja wiato przyszedem

na wiat, aby aden, kto wie-

rzy w mi, w ciemnociach nie

zosta.

47. Ajeliby kto sucha sów
moich, a nie uwierzyby, ja
go nie sdz; bom nie przy-

szed, ebym sdzi wiat, ale

ebym zbawi wiat.

48. Kto mn gardzi a nie

przyjmuje sów moich, ma,
ktoby go sdzi

;
sowa, którem

ja mówi, one go osdz w o-

stateczny dzie.

49. Bom jaz siebie samego
nie mówi, ale ten, który mi
posa, Ojciec, on mi rozkaza-

nie da, cobymmówi i cobym
powiada mia

;

50. 1 wiem, e rozkazanie je-
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go jest ywot wieczny; prze-
to to, co ja wam mówi, jako
mi powiedzia Ojciec, tak mó-
wi.

ROZDZIA Xm.
A przed witem wielkanoc-
nym wiedzc Jezus, i przy-
sza godzina jego, aby prze-
szed z tego wiata do Ojca,
umiowawszy swoje,którzy by-
li na wiecie, a do koca u-
miowa je.

2. A gdy bya wieczerza, a
dyjabeju by wrzuciw serce
Judasza, syna Szymonowego
Iszkaryjoty, aby go wyda;
3. Wiedzc Jezus, i wszyst-

ko Ojciec poda do rk jego,
a i od Boga wyszed i do Bo-
ga idzie,

4. Wsta od wieczerzy i zo-y szaty, a wziwszy przecie-
rado, przepasa si.
5. Potóm nala wody do mie-

dnicy, i pocz nogi umywa
uczniom i uciera przecie-
radem, którem by przepa-
sany.

6. Tedy przyszed do Szymo-
na Piotra; a on mu rzek:
Panie! i ty mnie masz nogi
umywa ?

7 . Odpowiedzia Jezus, i rzek
mu: Co ja czyni, ty nie wiesz
teraz, ale si potem dowiesz.
8. Rzek mu Piotr : Nie b-

dziesz ty nóg moich umywa
na wieki. Odpowiedzia mu
Jezus: Jeli ci nie umyj, nie
bdziesz mia czstki ze mn.

9. Tedy mu rzek Szymon
Piotr: Panie! nie tylko nogi
moje, ale i rce i gow.
10. Rzek mu Jezus : Kto

jest .umyty, nie potrzebuje,
jedno aby nogi umy, bo czysty
jest wszystek; i wy jestecie
czystymi, ale nie wszyscy.

11. Albowiem wiedzia, któ-
ry go wyda mia; dlatego
rzek: Nie wszyscycie czy-
stymi.

12. Gdy tedy umy nogi ich
i wzi szaty swoje, usiadszy
zasi za stó, rzek im : Wie-
cie, com wam uczyni?
13. Wy mi nazywacie nau-

czycielem i Panem, a dobrze
mówicie; bomci jest nim.
14. Poniewaem ja tedyumy

nogi wasze, Pan i nauczyciel,
i wycie powinni jedni drugim
nogi umywa.
15. Albowiem daem wam

przykad, abycie jakom ja
wam uczyni, i wy czynili.

16. Zaprawd, zaprawd po-
wiadam wam: Nie jest suga
wikszy nad pana swego, ani
ose jest wikszy nad onego,
tóry go posa.
1 7. Jeli to wiecie, bogosa-

j

wieni jestecie, jeli to uczy- •

nicie.

18. Nie o wszystkichci was •

mówi, ja wiem, którem o-
bra; ale eby si wypenio
Pismo : Który je ze mnchleb,
podniós przeciwko mnie pit
swoj.

19. Terazci wam powiadam,
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przed tern ni si to stanie,

abycie, gdy si to stanie, u-

wierzyli, em ja jest.

20. Zaprawd, zaprawd po-

wiadam wam: Kto przyjmuje

tego, któregobym posa, mi
przyjmuje; a kto mi przyj-

muje, onego przyjmuje, który

mi posa.
21. To rzekszy Jezus, za-

smuci si w duchu, i owiad-

czy a rzek: Zaprawd, za-

prawd powiadam wam, e
jeden z was wyda mi.
22. Tedy uczniowie pogldali

po sobie, wtpic, o kimby to

mówi.
23. A by jeden z uczniów

jego, który si by pooy na

onie Jezusowem, ten, którego

miowa Jezus,

24. Przeto na tego skin
Szymon Piotr, aby si wypy-

ta, któryby to by, o którym
mówi.
25. A on pooywszy si na

piersiach Jezusowych, rzek
mu: Panie! który to jest?

26. Odpowiedzia Jezus : Ten

jest, któremu ja omoczywszy

Sztuczk chleba, podam; a

omoczywszy sztuczk chleba,

da Judaszowi, synowi Szymo-

na, Iszkaryjotowi.

27. A zaraz po onej sztuczce

chleba wstpi we szatan.

Tedy mu rzek Jezus: Co czy-

nisz, czy rycho.

28. A tego aden nie zrozu-

mia z spósiedzcych, na co

mu to rzek.

29.Albowiem niektórzy mnie-

mali, gdy Judasz mia mie-

szek, i mu rzek Jezus : Na-
kup, czego nam potrzeba na

wito, albo iby co da ubo-

gim.

30. Tedy on wziwszy on
sztuczk chleba, zarazem wy-

szed
;
a noc bya.

31. A gdy wyszed, rzek Je-

zus : Teraz jest uwielbiony Syn
czowieczy, a Bóg uwielbiony

jest w nim.

32. A poniewa Bóg uwiel-

biony jest w nim, tedy go te
Bóg uwielbi sam w sobie, i

wnete uwielbi go.

33. Synaczkowie
!

jeszcze ma-

luczko jestem z wami : bdzie-

cie mi szuka, ale ja jakom
rzekydom: Gdzie jaid, wy
przyj nie moecie

;
tak iwam

teraz powiadam.

34. Przykazanie nowe daj
wam, abycie si spóecznie mi-

owali
;
jakom i ja was umio-

wa, abycie si i wy spóecznie

miowali.

35. Stdci poznaj wszyscy,

ecie uczniami moimi, jeli

mio mie bdziecie jedni

przeciwko drugim.

36. Bzek mu Szymon Piotr:

Panie! dokde idziesz? Od-
powiedzia mu Jezus : Dokd
ja id, ty teraz za mn i nie

moesz, ale potem pójdziesz za

mn.
37. Tedy mu rzek Piotr : Pa-

nie ! czemu teraz za tob i
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nie mog? Dusz moj za ci
poo.
38. Odpowiedzia mu Jezus

:

Dusz twoj za mi pooysz?
Zaprawd

,
zaprawd powia-

dam ci: Nie zapieje kur, a
si mnie po trzykro zaprzesz.

ROZDZIA XIV.

Niechaj si nie trwoy serce
wasze

;
wierzycie w Boga, i w

mi wierzycie.

2. W domu Ojca mego wiele
jest mieszkania; a jeli nie,

wdybymci wam powiedzia.
3. Id, abym wam zgotowa

miejsce; a gdy odejd i zgo-
tuj wam miejsce, przyjd za-
si i wezm was do siebie, e-
bycie, gdziem ja jest, i wy
byli.

4. A dokd ja id, wiecie, i

drog wiecie.

5. Rzek mu Tomasz : Panie

!

nie wiemy, dokd idziesz, a
jako moemy drog wiedzie ?

.

6. Rzek mu Jezus : Jamci
jest ta droga, i prawda, i y-
wot; aden nie przychodzi do
Ojca, tylko przez mi.
7. Gdybycie mi znali, i

Ojca bycie te mego znali
;

i

ju go teraz znacie i widzie-
licie go.

8. Rzek mu Filip: Panie!
uka nam Ojca, a dosy nam
na tm.
9. Rzek mu Jezus : Przez tak
dugi czas jestem z wami, a
nie poznae mi ? Filipie ! kto
mnie widzi, widzi i Ojca mego

;
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jako ty mówisz: Uka nam
Ojca?

10. Nie wierzysz, iem ja w
Ojcu, a Ojciec we mnie? So-
wa, które ja do was mówi,
nie od samego siebie mówi,
lecz Ojciec, który we mnie
mieszka, on czyni sprawy.

11. Wierzcie mi, em ja
w Ojcu, a Ojciec we mnie:
wdy przynajmniej dla samych
spraw wierzcie mi.

12. Zaprawd, zaprawd po-
wiadam wam : Kto wierzy w
mi, sprawy, które ja czyni,
i on czyni bdzie, i wiksze
nad te czyni bdzie; bo ja.
odchodz do Ojca mego.
13.

^

A o cokolwiek prosi
bdziecie w imieniu mojem,
to uczyni, aby by uwielbiony
Ojciec w Synu.
14. Jeli o co bdziecie prosi
w imieniu mojem, ja uczyni.
15. Jeli mi miujecie, przy-^

kazania moje zachowajcie.

#

16. A ja prosi bd Ojca, a
innego pocieszyciela da wam,
aby z wami mieszka na wieki,

'

17. Onego Ducha prawdy,
|

którego wiat przyj nie mo-
e; bo go nie widzi, ani go
zna

;
lecz wy go znacie, gdy '

u was mieszka i w was bdzie. 1

18. Nie zostawi was sierota- ?

mi, przyjd do was.
19. Jeszcze maluczko, a wiat
mi ju wicj nie oglda

;
lecz

wy mi ogldacie; bo ja yj,
i wyy bdziecie. ?

20. W on dzie wy poznacie, ;
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wy we mnie, i ja w was.

21. Kto ma przykazania moje

i zackowywuje je, ten jest,

który mi miuje : a kto mi
miuje, bdzie go te miowa
Ojciec moj

;
i ja 'go miowa

bd, i objawi mu siebie sa-

mego.

22. Powiedzia mu Judasz,

nie on Iszkaryjot : Panie ! có
jest, e si nam objawi masz.

a nie wiatu?
23. Odpowiedzia Jezus, i

rzek mu: Jeli mi kto miu-

e, sowo moje zachowywa
jdzie

;
i Ojciec mój umiuje

go, i do niego przyjdziemy, a

mieszkanie u niego uczynimy.

24. Kto mi nie miuje, sów
moich nie zachowywuje; a

sowo, które syszycie, nie jest

moje, ale onego, który mi
posa, Ojca.

25. Tomci wam powiedzia,

u was mieszkajc.

26. Lecz pocieszyciel on,

Duch wity, którego pole

Ojciec w imieniu mojem, onci

was nauczy wszystkiego, i

przypomni wam wszystko,

comkolwiek wam powiedzia.

27. Pokój zostawuj wam,

pokój on mój daj wam
;
nie

jako daje wiat, ja wam daj

;

nieche si nie trwoy serce

wasze, ani si lka.

28. Syszelicie, em ja wam
powiedzia: Odchodz, i za
przyjd do was. Gdybycie
mi miowali, wdybycie si
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radowali, em rzek: Id do

Ojca; bo Ojciec mój wikszy

jest ni ja.

29. I terazem wam powie-

dzia, przed tern ni si to

stanie, ebycie, gdy si to

stanie, uwierzyli.

30. Ju dalej z wami wiele

mówi nie bd
;

albowiem

idzie ksi wiata tego, a we

mnie nic nie ma

;

31. Ale iby pozna wiat, e
miuj Ojca, a jako mi rozka-

za Ojciec, tak czyni. Wsta-
cie, pójdmy std.

KODZIA XV.

Jam jest ona winna macica

prawdziwa, a Ojciec mój jestci

winiarzem.

2. Kad latorol, która we
mnie owocu nie przynosi, odci-

na
,
a kad

,
która przynosi

owoc, oczyszcza, aby obfitszy

owoc przynosia.

3. Ju wy jestecie czystymi, »

dla sów, którem do was mó-

wi.
4. Mieszkajcie we mnie, a

ja w was; jako latorol nie

moe przynosi owocu sama

z siebie, jeli nie bdzie trwa-

a w winnej macicy, take ani

wy, jeli we mnie mieszka

nie bdziecie.

5. Jam jest winna macica, a

wycie latorole
;
kto mieszka

we mnie, a ja w nim, ten przy-

nosi wiele owocu
;

bo beze

mnie nic uczyni nie moecie.

6. Jeliby kto nie mieszka
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we mnie, precz wyrzucony b-
dzie jako latorol, i uschnie-
i zbior je i na ogie wrzuc!
i zgoreje.

7. Jeli we mnie mieszka b-
dziecie i sowa moje w was
mieszka bd

, czegobycie-
kolwiek chcieli, procie, a sta-
nie si wam.
8. W tem bdzie uwielbiony

Ojciec mój, kiedy obfity owoc
przyniesiecie, a bdziecie moi-
mi uczniami.

9. Jako mi umiowa Ojciec
tak i ja umiowaem was-
trwajcie w mioci mojj.

'
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od Ojca mego, oznajmiem
wam. 0

16. Nie wycie mnie obrali
alem ja was obra; i postano-
wiem, abycie wyszli i przy-
nieli owoc,_ a owocby wasz

i

a
‘ .y trwa, i o cokolwiekby-

cie prosili Ojca w imieniu
mojem, eby wam da.
17. To wam przykazuj

abycie si spóecznie .mio-
wali.

18. Jeli was wiat nienawi--
azi, wiedzcie, e mi pierwej,meh was, mia w nienawici.
19. Bycie byli

' *

WlQ f 1* :10 T*'V
mo

J eJ- .

ny?cie by1 z wiata
1U. Jezli przykazania moje Lwiat/ C0

J est jego, miowaby
zachowacie, trwa bdziecie w I me jestecie z wiatamioci mojej, jakom i ja za-

alem
i

J
a wa« wybra z wiatachowaprzykazania Ojca mego

T'™i''* *

i trwam w mioni 6i trwam w mioci jego.
11. Tomci wam powiedzia

aby wesele moje w was trwao’
a wesele wasze byo zupene.’

J-fl
T°ó

J?st .przykazanie
moje, abycie si spóecznie

owa™
Jak°m ' Ja TOS umi'

13. Wikszej mioci nad taden me ma, jedno gdyby
kto dusz swoj pooy za
przyjacioy swoje.

14. Wy jestecie przyjaciele
moi, jeli czyni bdziecie, co-
kolwiek ja wam przykazuj.
15 Ju was dalej nie bdzwa sugami; bo suga nie

Z’Z ezyfPaa ^o;leczemiwas nazwa przyjaciómi, bo
wszystko, comkolwiek sysza

|

. ja was wybra z wiata,
przeto was wiat nienawidzi.
20. Wspomnijcie na sowo,

którem ja wam powiedzia:
_Wle

Jest suga wikszy nad
pana swego. Jeli mi prze-
ladowali i was przeladowabd; jeli sowa moje zacho-

bd^
a 1; * Wasze zachowywa

21.

^

Ale wam to wszystko
czyniebd dla imienia mego
Itónmznajonego, który

22. Bym by nie przyszed, ame mówi im, nie mieliby
grzechu

; lecz teraz nie maj
wymówki z grzechu swego.

rf.

6 ’ Kto mnie nienawidzi i
Ujca meg0 nienawidzi>
24. Bym by tych uczynków
me czyni midzy nimi, któ-
rych aden inszy nie czyni,
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grzechuby nic mieli ;
lecz te-

raz i widzieli i nienawidzieli i

mnie i Ojca mego.

25. Ale iby si wypenio

sowo, które" jest w zakonie

ich napisane: e mi darmo

mieli w nienawici.

26. A gdy przyjdzie on po-

cieszyciel, którego ja wam po-

l od Ojca, Duch prawdy,

który od Ojca pochodzi, on

o mnie wiadczy bdzie.

27. Ale i wy wiadczy b-
dziecie

;
bo zemn od pocztku

jestecie.

ROZDZIA XVI.

Tomci wam powiedzia, aby-

cie si nie gorszyli.

2. Wycza was bd z bó-

nic
;
owszem przyjdzie godzi-

na, e wszelki, który was za-

bije, bdzie mniema, e Bogu

posug czyni.

3. A to wam uczyni, i nie

poznali Ojca ani mnie.

4. Alemciwam to powiedzia,

abycie, gdy przyjdzie ta go-

dzina, wspomnieli na to, em
ja wam opowiedzia

;
a tegom

wam z pocztku nie powiada,

bom by z wami.

5. Lecz teraz id do onego,

który mi posa
,
a aden z

was nie pyta mi: Dokd
idziesz ?

6. Ale em wam to powie-

dzia, smutek napeni serce

wasze.

7. Lecz ja wam prawd mó-

wi, wamci to poyteczno, a-

p.
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bym ja odszed; bo jeli nie

odejd
,

pocieszyciel on nie

przyjdzie do was, ale jeli

odejd, pol go do was.

8. A on przyszedszy, bdzie

kara wiat z grzechu, i z spra-

wiedliwoci, i z sdu

:

9. Z grzechu mówi, i nie

uwierzyli we mnie

;

10. Z sprawiedliwoci zasi,

i do Ojca. mego id, a ju
mnie wicej nie ujrzycie

;

11. A z sdu, i ksi tego

wiata ju jest osdzony.

12. Mamci wam jeszcze wiele

mówi, ale teraz znie nie

moecie.
13. Lecz gdy przyjdzie on

Duch prawdy, wprowadzi was

we wszelk prawd ;
bo nie

sam od siebie mówi bdzie,

ale cokolwiek usyszy, mówi
bdzie, i przysze rzeczy wam
opowie. j

14. On mi uwielbi; bo z

mego wemie a opowie wam.

15. Wszystko, co ma Ojciec,

moje jest
;
dlategom rzek : Ze

z mego wemie, awam opowie.

16. Maluczko, a nie ujrzycie

mi, i zasi maluczko, a ujrzy-

cie mi: bo ja id do Ojca.

17. Mówili tedy niektórzy z

uczniów jego midzy sob:

Có to jest, co nam mówi:

Maluczko, a nie ujrzycie mi,

i zasi maluczko, a ujrzycie

mi, a i ja id do Ojca?

18. Przeto mówili: Có to

jest, co mówi: Maluczko? Nie

wiemy, co mówi.

13
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19. Tedy Jezus pozna, e
go pyta chcieli, i rzek im

:

O tern si pytacie midzy sob,
em rzek: Maluczko, a nie
ujrzycie mi, i zasi maluczko,
a ujrzycie mi.
20. Zaprawd, zaprawd po-
wiadam wam : e wy bdziecie
aka i narzeka, a wiat si
dzie weseli

;
wy smutni b-

dziecie, ale smutek wasz obróci
si wam w wesele.

21. Niewiasta, gdy rodzi,smu-
tek ma, bo przysza godzi-
na jej

;
lecz gdy porodzi dzie-

citko,ju nie pamita ucinie-
nia, dla radoci, i si czowiek
na wiat narodzi.

22. 1 wy teraz smutek macie

;

ale zasi ujrz was, a bdzie
si radowao serce wasze, a ra-

doci waszej nikt nie odejmie
od was.

23. A dnia onego nie bdzie-
cie mnie o nic pyta.Zaprawd,
zaprawd powiadam wam : O
cokolwiek bycie prosili Ojcaw
imieniu mojem, da wam.

24. Dotd o nicecie nie pro-
sili w imieniu mojem

;
procie,

a wemiecie, aby rado wasza
bya doskonaa.

25. Tomci wam przez przy-
powieci mówi

;
ale idzie go-

dzina, gdy ju dalej nie przez
przypowieci mówiwambd,
lecz jawnie o Ojcu moim oznaj-
mi wam.
26. W on dzie w imieniu
mojem prosi bdziecie; a nie

mówi wam : I ja bd Ojca
prosi za wami

;

27 . Albowiem sam Ojciec mi-
uje was, ecie wy mi umi-
owali i uwierzylicie, em ja
od Boga wyszed.
28. Wyszedem od Ojca, a

przyszedem na wiat
;

i zasi
opuszczam wiat, aid do Ojca.
29. Rzekli mu uczniowie jego:

Oto teraz jawnie mówisz, a a-
dnej przypowieci nie powia-
dasz;

30. Teraz wiemy, e wszystko
wiesz, a nie potrzebujesz, aby
ci kto pyta; przez to wie-
rzymy, e od Boga wyszed.
31. Odpowiedzia im Jezus:

Teraz wierzycie.

32. Oto przyjdzie godzina,
owszem ju przysza, e si
rozproszycie kady do swego,
a mi samego zostawicie; lecz
nie jestem sam, bo Ojciec jest
ze mn.
33. Tomci wam powiedzia,

abycie we mnie pokój mieli.

Na wiecie ucisk mie bdzie-
cie

;
ale ufajcie, jam zwyciy

wiat.

ROZDZIA XVH.
To powiedziawszyJezus, pod-
niós oczy swoje w niebo i

rzek : Ojcze
!
przysza godzina,

uwielbij Syna twego, aby te i

Syn twój uwielbi ciebie.

2. Jako mu da moc nad
wszelkiem ciaem, aby tym
wszystkim, które mu da, da
ywot wieczny.
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3. A to jest ywot wieczny,

aby ci poznali samego pra-

wdziwego Boga, i którego po-

sa, Jezusa Chrystusa.

4. Jam ci uwielbi na ziemi,

i dokoczyem spraw, któr
mi da, abym j czyni.

5. A teraz uwielbij mi ty,

Ojcze ! u siebie samegot chwa-

, którm mia u ciebie, pier-

wej nieli wiat by.
6. Objawiem imi twoje lu-

dziom, które mi da z wiata

;

twoi byli, i dae mi je, i za-

chowali sowa twoje.

7. A teraz poznali, i wszyst-

ko, co mi da, od ciebie jest.

8. Albowiem sowa, które
mi da, daem im; a oni je

przyjli, i poznali prawdziwie,

iem od ciebie wyszed, a u-

wierzyli, e ty mi posa.

9. Ja za nimi prosz, nie za

wiatem prosz, ale za tymi,

które mi da; bo twoi s.
10. 1 wszystko moje jest two-

je, a twoje moje, i uwielbionym

jest w nich.

11. A nie jestem wicej na
wiecie, ale oni s na wiecie,

a ja do ciebie id. Ojcze wi-
ty, zachowaj je w imieniu two-

jem, które mi da, aby byli

jedno, jako i my.
12. Gdym z nimi by na wie-

cie, jam je zachowywa w imie-

niu twojem; które mi da,
strzegem ich, i aden z nich

nie zgin, tylko on syn zatra-

cenia, eby si Pismo wype-
nio.
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13. Ale teraz do ciebie id, i

mówi to na wiecie, aby mieli

rado moj doskona w so-

bie.

14. Jam im da sowo twoje,

a wiat je mia w nienawici

;

bo nie s z wiata, jako i ja

nie jestem z wiata.

15. Nie prosz, aby je wzi
z wiata, ale aby je zachowa
ode zego.

16. Nie s z wiata, jako i

ja nie jestem z wiata.

17. Powie je w prawdzie

twojej
;
sowo twoje jest prar

wda.

18. Jako ty mi posa na

wiat, tak i ja posaem je na

wiat.

19. A ja powicam samego

siebie za nie, aby i oni powi-
ceni byli w prawdzie.

20. A nie tylko za tymi pro-

sz, lecz i za onymi, którzy

przez sowo ich uwierzwmi

;

21. Aby wszyscy byli jedno,

jako ty, Ojcze! we mnie, a ja

w tobie
;
aby i oni w nas je-

dno byli, aby wiat uwierzy,

e ty mi posa.
22. A ja t chwa, któr

mi da, daem im, aby byli je-

dno, jako my jedno jestemy

;

23. Ja w nich, a ty we mnie,

aby byli doskonaymi w je-

dno, a iby pozna wiat, e
ty mi posa, ae je umio^
wa, jako i mi umiowa.
24. Ojcze! które mi da,

chc, aby gdziem ja jest, i o=

ni byli ze mn, aby ogldali

13
*
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chwa moj, któr mi da
;
al-

bowieme mi umiowa przed
zaoeniem wiata.
25. Ojcze sprawiedliwy! i

wiat ci nie pozna; alem ja
ci pozna, a ci poznali, e
ty mi posa.
,

26. I uczyniem im znajome
imi twoje, i znajome uczyni,
aby mio, któr mi umio-
wa, w nich bya, a ja w nich.

ROZDZIA XVHI.

To powiedziawszy Jezus, wy-
szed z uczniami swoimi przez
potok Cedron, gdzie by ogród,
do którego on wszed i ucznio-

wie jego.

2. A wiedzia i Judasz, który
go wydawa, ono miejsce

;
bo

si tam czsto schadza Jezus
z uczniami swoimi.

3. Przeto Judasz wziwszy
rot i sugi od przedniej szych
kapanów,iFaryzeuszów, przy-
szed tam z latarniami i z po-
chodniami i z broniami.

4. Tedy Jezus wiedzc wszyst-

ko, co na przyj miao, wy-
szedszy rzek im : Kogo szu-

kacie ?

5. Odpowiedzieli mu : Jezusa
Nazareskiego. Rzek im Je-

zus: Jam jest. A sta z nimi i

Judasz, który go wydawa.
6. A skoro im rzek: Jam

jest, postpili nazad, i padli

na ziemi.

7. Tedy ich zasi spyta : Ko-
go szukacie ? A oni rzekli : Je-

zusa Nazareskiego.

8. Odpowiedzia Jezus: Po-
wiedziaem wam, em ja jest

;

jeli tedy mi szukacie, do-
pucie tym odej;
9. Aby si wypeniy sowa,

które by powiedzia : Nie stra-

ciem adnego z tych, które
mi da.
10. Tedy Szymon Piotr, ma-

jc miecz, doby go, i uderzy
sug kapana najwyszego, i

uci mu ucho jego prawe; a
temu sudze imi byo Mal-
chus.

11. I rzek Jezus Piotrowi-Wó miecz twój w pochw;
izali niemam pi kielicha tego,

który mi da Ojciec?
12. Rota tedy i rotmistrz, i

sudzy ydowscy pojmali Je-
zusa i zwizali go.

13. A wiedli go najprzód do
Annasza; bo by wiekierKai-
faszowy, który by najwy-
szym kapanem roku onego.

14. A Kaifasz ten by, który
ydom radzi, e poyteczno
jest, aby jeden czowiek umar
za lud.

15. I szed za Jezusem Szy-
mon Piotr, i drugi ucze. A
ten ucze by znajomy naj-

wyszemu kapanowi, i wszed
z Jezusem do dworu najwy-
szego kapana.
16. Ale Piotr sta u drzwi

na dworze. Wyszed tedy on
drugi ucze, który by znajo-

my najwyszemu kapanowi,
i mówi z odwiern, i wpro-
wadzi tam Piotra.



. JAN 18.

17. Tedy rzeka Piotrowi

dziewka odwierna : Izali i ty

nie jest z uczniów tego czo-

wieka? On odpowiedzia : Nie

jestem.

18. Stali tedy sudzy i cze-

lad, uczyniwszy ogie, bo

zimno byo; i grzali si; by
te z nimi Piotr, stojc i grze-

jc si.

19. A tak najwyszy kapan

pyta Jezusa o jego uczniów,

i o nauk jego.

20. Odpowiedzia mu Jezus

:

Jamjawniemówi wiatu; jam

zawsze uczy w bónicy i w
kociele, gdzie si zewszd y-
dowie schadzaj, a potajemnie

nicem nie mówi.
21. Có mi pytasz? Pytaj

tych, którzy suchali, com im

mówi; ci oto wiedz, com ja

mówi,
22. A gdy on to mówi, je-

den z sug, który tam sta,

wyci policzek Jezusowi, mó-

wic: I take (to) odpowia-

dasz najwyszemu kapanowi?

23. Odpowiedzia mu Jezus:

Jelim le rzek, daj wiade-

ctwo o zem, a jeli dobrze,

przecze mi bijesz?

24. 1 odesa go Annasz zwi-

zanego do Kaifasza
,
najwy-

szego kapana.
25. A Szymon Piotr sta i

grza si. I rzekli do niego:

Azae i ty nie jest z uczniów

jego? A on si zaprza, mó-

wic : Nie jestem.

26.Rzek mu niektóry z sug
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kapana najwyszego, powino-

waty onego, któremuby Piotr

uci ucho: Izaem ja ciebie

nie widzia w ogrodzie z nim?

27. Zaprza si zasi Piotr, a

zarazem kur zapia.

28. Prowadzili tedy Jezusa

od Kaifasza na ratusz, a byo
rano. I nie weszli sami na ra-

tusz, aby si nie zmazali, ale

iby poywali baranka wielka-

nocnego.

29. Tedy wyszed do nich

Piat, i rzek: Jak skarg

przynosicie przeciwko czowie-

kowi temu?
30. Odpowiedzieli mu, i rze-

kli : By ten nie by zoczyc,
tedybymy go nie podali.

31. 1 rzek Piat : Wemijcie
go wy, a wedug zakonu wa-

szego osdcie go.. Rzekli mu
ydowie: Nam si nie godzi

zabija nikogo

;

32. Aby si wypeniy sowa

Jezusowe, które rzek, oznaj-

mujc
,
jak mia mierci

umrze.
33. Tedy zasi wszed Piat

na ratusz i zawoa Jezusa i

rzek mu : Tye jest król y-
dowski?
34. Odpowiedzia mu Jezus:

A same to od siebie mówisz,

czyli insi powiedzieli o mnie?

35. Odpowiedzia Piat: A-

zaem ja yd? Naród twój i

przedniejsi kapani podali mi

ci; cóe wdy uczyni?

36. Odpowiedzia Jezus : Kró-

lestwo moje nie jest z tego
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wiata; gdyby królestwo moje
z tego wiata byo, wdyby
mi sudzy moi bronili, abym
me by wydany ydom; lecz
teraz królestwo moje nie jest
std.

37. Tedy mu rzek Piat:
To ty przeci jest królem?
Odpowiedzia mu Jezus: Ty
powiadasz, em ja jest królem.
Jam si na to narodzi, i na
tom przyszed na wiat, abym
wiadectwo wyda prawdzie;
wszelki, który jest z prawdy,
sucha gosu mego.
38. Ezek mu Piat : Có jest

prawda? A to
i
rzekszy, wy-

szed zasi do ydów i rzek
im : Ja w nim adnej winy nie
znajduj.

39. A te u was jest ten
zwyczaj, abym wam jednego
wypuci na Wielkanoc

;
chce-

cie tedy, abym wam wypuci
tego króla ydowskiego ?

40. Tedy zasi wszyscy za-
woali, mówic: Nie tego, ale
Barabbasza ! A ten Barabbasz
by zbójca.

EODZIA XIX.

Tedy Piat wzi Jezusa i ubi-
czowa go.

2. A onierze uplótszy ko-
ron z ciernia, woyli na go-w jego, i paszczem szarato-
wym przyodziali go,

3. A mówili: Bd pozdro-
wiony, królu ydowski ! i da-
wali mu policzki.

4. I zasi wyszed Piat na

3S 18. 19.

dwór, i rzek im : Oto go wam
wywiod na dwór, abycie
wiedzieli, i w nim adnej wi-
ny nie znajduj.
5- Tedy Jezus wyszed na

dwór, niosc on cierniow ko-
ron i on paszcz szaratowy;
i rzek im Piat : Oto czowiek

!

6. A gdy go ujrzeli prze-
dniej si kapani i sudzy ich,
zawoali mówic: Ukrzyuj

[

ukrzyuj go! Ezek im Piat:
Wemijcie go wy, a ukrzy-
ujcie; bo ja w nim adnej
winy nie znajduj.
7.Odpowiedzielimu ydowie

:

My zakon mamy, i wedug
zakonu naszego ma umrze;
bo si czyni Synem Boym.

’

8. A gdy Piat usysza te
sowa, bardziej si ulk.
.

9. I wszed zasi do ratusza,
i rzek do Jezusa: Skde ty
jest? Lecz mu Jezus nie da
odpowiedzi.

10. Tedy mu rzek Piat:
Nie mówisz zemn? Nie wiesz,
i mam moc ukrzyowa ci,
i mam moc wypuci ci?
11. Odpowiedzia Jezus : Nie
miaby adnej mocy nade-
mn, by nie bya dana z gó-
ry

;
przeto kto mi tobie wy-

da, wikszy grzech ma.
12. Odtd Piat stara si o

to, jakoby go.wypuci; lecz
Zydowie woali mówic : Jeli
go wypucisz, nie jeste przy-
jacielem cesarskim

;
kady bo-

wiem
,.

co si królem czyni,
sprzeciwia si cesarzowi.
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13. A przeto Piat usyszaw-

szy te sowa, wywiód Jezusa

na dwór, i siad na stolicy, na

miejscu, które zowi Litostro-

tos, a po ydowsku Gabbata.

14. A byo to w dzie przy-

gotowania przed wielkanocav ,

okoo szóstej godziny, i rzek

Piat ydom: Oto król wasz!

15. A oni zawoali: Stra,

stra ! Ukrzyuj go ! Rzek im

Piat : Króla waszego ukrzy-

uj ? Odpowiedzieli przedniej

-

si kapani: Nie mamy króla,

tylko cesarza.

16. Tedy im go wyda, eby
by ukrzyowany. I wzili Je-

zusa i wywiedli.

17. A on niosc krzy swój,

wyszed na ono miejsce, które

zwano trupich gów, a po y-
dowsku zowi je Golgata

;

18. Gdzie go ukrzyowali, a

z nim drugich dwóch z obu

stron, a w porodku Jezusa.

19. Napisa te Piat i napis,

i postawi nad krzyem ;
a by-

o napisane : JezusNazareski,

król ydowski.

20. A ten napis czytao wiele

ydów
;
bo blisko miasta byo

ono miejsce, gdzie by ukrzy-

owany Jezus; a byo napisa-

ne po ydowsku, po grecku i

po acinie.

21. Tedy rzekliPiatowi prze-

dniejsi kapani ydowscy : Nie

pisz król ydowski ;
ale i on

powiada : Jestem królem y-
dowskim.
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22. Odpowiedzia Piat : Com
napisa, tom napisa.

23. A gdy onierze Jezusa

ukrzyowali, wzili szaty jego,

i uczynili cztery czci, kade-

mu onierzowicz, i sukni;

a bya ta suknia nie szyta, ale

od wierzchu wszystka dziana.

24. Tedy rzekli jedni do dru-

gich : Nie krajmy jej, ale o ni
rzumy losy, czyja ma by;
aby si Pismo wypenio, któ-

re mówi : Podzielili midzy si

szaty moje, a o odzienie moje

los miotali. To tedy uczynili

onierze.

25. A stay podle krzya Je-

zusowego, matka jego, i sio-

stra matki jego, Maryja, ona
Kleofaszowa, i Maryja Magda-

lena.

26. Tedy Jezus ujrzawszy

matk i ucznia, którego mio-

wa, tu stojcego, rzek matce

swojej: Niewiasto, oto syn

twój

!

27. Potem rzek uczniowi:

Oto matka twoja ! a od onej

godziny wzi j on ucze do

siebie.

28. Potem widzc Jezus, i
si ju wszystko wykonao,

aby si wypenio Pismo, rzek:

Pragn.

29. A byo tam naczynie po-

stawione octu pene
;
tedy oni

napeniwszy gbk octem, a

oboywszy (j) hizopem po-

dali do ust jego.

30. A gdy Jezus skosztowa
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na kizyu na sabat nie zosta-
y, poniewa by dzie przy-
gotowania, (albowiem by wiel-
ki on dzie sahirtn * ™ki on J

1
:
A by na onem miejscu

ata, aby im golenie na gdzie by ukrzyowany, ogród
•o, i -A, »? -

'Jiciu j ezuso-
je, i uwinli je w przeciera-
da- z onemi rzeczami wonne-
nn, jako jest zwyczaj ydom
umare chowa.

A byj na onem miejscu,
fClZlG bv - T

no, i zdjto je.

32. Przyszli tedy onierzea pierwszemu wprawdzie za-
mali golenie, i drugiemu, któ-
r Z ““ M ukrzyowany.6 ‘ Ale do Jezusa przyszed-

by
gdy ujrzeli, e ju umarD

!f
amali goleni jego.

Jf- ¥czJeden z onierzywóczni otworzy bok jego a
zarazem wysza krew i woda.

,y\ A co to widzia
wiadczy o tm, i prawdziwe
jest wiadectwo jego

; a on wie,I prawd powiada, abyciewy wierzyli.
^

jyAlboyem si to stao,
aby si wypenio Pismo: Ko
jego me bdzie zamana.
Ó7 I zasi drugie Pismo mó-

wi: Ujrz, kogo przebodli.

T?
8

',
A .Potm Prosi Piata

Józef z Arymatyi, (który by
uczniem Jezusowym, ale ta-jemnym dla bojani ydow-
skiej) aby Zdj ciao Jezuso-
we. I pozwoli Piat. Szed te-
J 1 ®'j ciao Jezusowe,

f: proyfed t i Nikodem,
(

ry by przedtern przyszedwnocy do Jezusa) niosc zmi-SJ

w“
yn7ialoes

' okoosta

1
1 X nowy, w

którym jeszcze nikt nie by
pooony. J

(

EODZIA XX.
A pierwszego dnia po saba-
cie, Maryja Magdalena przy-
sza rano do grobu, gdy jesz-
cze byo ciemno, i ujrzaa ka-
mien odwalony od grobu.
2. 1 bieaa a przysza do Szy-

mona Piotra, i do onego dru-
pego ucznia, którego miowa
Jezus, i rzeka im: Wzili Pa-

na z grobu, a nie wiemy, gdzie
go pooyli.

^ 8

3. Tedy wyszed Piotr i on
a ®zli do grobu,

j
bieeli obaj spoem; ale

on drugi ucze wycign Pio-
tra, i pierwej przyszed do gro-

5. A nachyliwszy si, ujrza
Jece przecierada; wszake
tam nie wszed.
6. Przyszed te i Szymon

-tiotr, idc za nim, i wszed w
gró b, i ujrza przecierada Je-ce.
7. 1 chustk, która bya na
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gowie jego, nie z przeciera-

dami pooon, ale z osobna

na jednem miejscu zwinit.
8. Potem wszed i on drugi

ucze, któryby pierwej przy-

szed do grobu, i ujrza a u-

wierzy.

9. Albowiem jeszcze nie rozu-

mieli Pisma, i mia zmar-

twychwsta.
10. 1 odeszli za oni ucznio-

wie do domu.
11. Ale Maryja staa u gro-

bu, na dworze pacc
;
a gdy

pakaa, nachylia si w grób.

12. I ujrzaa dwóch anioów
w bieli siedzcych, jednego u
gowy a drugiego u nóg, tam
gdzie byo pooone ciao Je-

zusowe.

13. Którzy jej rzekli: Nie-

wiasto! czemu paczesz? Rze-

ka im : I wzili Pana mego,

a nie wiem, gdzie go pooyli.
14. A to rzekszy, obrócia

si nazad, i ujrzaa Jezusa sto-

jcego; lecz nie wiedziaa, i
Jezus by.
15. Rzek jej Jezus: Niewia-

sto ! czemu paczesz? kogo szu-

kasz? A ona mniemajc, e
by ogrodnik, rzeka mu : Pa-

nie
!
jeli go tywzi, powiedz

mi, gdzie go pooy, a ja go
wezm.
16. Rzek jej Jezus: Maryjo!

Która obróciwszy si, rzeka
mu: Rabbuni! co si wyka-
da: Nauczycielu!

17. Rzek jej Jezus: Nie do-

tykaj si mnie, bom jeszcze

nie wstpi do Ojca mego; ale

id do braci moich, a powiedz
im : Wstpuj do Ojca mego i

Ojca waszego, i do Boga mego
i Boga waszego.

18. Tedy przysza Maryja
Magdalena, oznajmujc ucz-

niom, e widziaa Pana, a e
jej to powiedzia.

19. A gdy by wieczór dnia

onego pierwszego po sabacie,

a drzwi byy zamknite, gdzie

byli uczniowie zgromadzeni
dla bojani ydowskiej, przy-

szed Jezus, i stan w porod-
ku nich, i rzek im : Pokój wam

!

20. A to rzekszy pokaza
im rce i bok swój

;
a urado-

wali si uczniowie, ujrzawszy

Pana.

21. Rzek im zasi Jezus:

Pokój wam; jako mi posa
Ojciec, tak i ja was posyam.
22. A to rzekszy tchn na

nie, i rzek im: Wemijcie
Bucha witego.
23. Którymkolwiek grzechy

odpucicie, s im odpuszczone,

a którymkolwiek zatrzymacie,

s zatrzymane.

24. A Tomasz, jeden ze dwu-
nastu, którego zowi Bydy-
mus, nie by z nimi, gdy by
przyszed Jezus.'

25. I rzekli mu drudzy ucz-

niowie : WidzielimyPana. Ale
im on rzek : Jeli nie ujrz w
rku jego znaków gwodzi, a
niewo palca mego w znaki

gwodzi, a nie wo rki mo-
jej w bok jego, nie uwierz.
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26. A po omiu dniach byli

zasi uczniowie jego w domu, i

lomasz z nimi. I przyszed Je-
zus, gdy byy drzwi zamkni-
te, a stan w porodku nich
i rzek: Pokój wam!

^>0^m rzek Tomaszowi

:

Wó sam palec twój, a ogl-
daj rce moje, i cignij rk
twoj, i wó j w bok mój,
a me bd niewiernym ale
wiernym.
28. Tedy odpowiedzia To-

masz i rzek mu : Panie mój
i Boe mój I

J

29. Rzek mu Jezus: emi ujrza, Tomaszu, uwie-
rzye; bogosawieni, którzy
nie widzieli, a uwierzyli.
30. Wiele i innych cudów

uczyni Jezus przed oczyma
uczniów swoich, które nie s
napisane w tych ksigach.
31. Ale te s napisane, aby-

cie wy wierzyli, e Jezus jest
Chrystus, Syn Boy, a eby-
cie wierzc ywot mieli w
imieniu jego.

JOHANNES 20. 21.

Pójdziemy i my z tob. I szli
i wnet wstpili w ód, a one
nocy nic nie pojmali.

4
- ^

gdy ju byo rano, sta-n Jezus na brzegu
; wszake

me wiedzieli uczniowie, eby
by Jezus.

5. Rzek im tedy Jezus:
Dzieci! a macie co je? Od-
powiedzieli mu : Nie mamy.
6. A on im rzek: Zapucie

sie po prawej stronie odzi
a znajdziecie. I zapucili, aju
dalej^ me mogli jej cign

ryb.

ROZDZIA XXI.

Potem si za ukaza Jezus
uczniom u morza Tyberyjad-
skiego, a ukaza si tak.

•
pospou Szymon Piotr,

i Tomasz, którego zowi Dy-
dymus, i Natanael, który by
z Kany Galilejskiej, i synowie
Zebedeuszowi, i drudzy dwaj
z uczniów jego.

3. Rzek im Szymon Piotr:
Pójd ryby owi. Mówi mu :

przed mnóstwem ryL
7. I rzek on ucze, którego
miowa Jezus, Piotrowi: Pan
jest. Szymon tedy Piotr, usy-
szw^szy i Pan jest, przepasa
si koszul

,
(albowiem by

nagi,) i rzuci si w morze.
8. A drudzy zasi uczniowie

przybyli w odzi; (bo nie da-
leko byo od brzegu, ale jako-
by na dwiecie okci) cignc
sie z rybami.

9. A gdy wystpili na brzeg,
ujrzeli wgle naoone, i ryb
na nich lec i chleb.

10- Rzek im Jezus : Przy-
niecie z tych ryb, którecie .

teraz pojmali.

44, Wstpi tedy Szymon
Piotr, i wycign sie na zie-
mi, pen wielkich ryb, któ-
rych byo sto pidziesit i

trzy
;
a cho ich tak wiele b\T-

o, me zdara si sie.

12. Rzek im Jezus: Pójdcie
objadujcie. I aden z uczniów
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nie mia go pyta : Ty kto
jest? wiedzc, e jest Pan.

13. Tedy przyszed Jezus, i

wzi on chleb i da im, take

i ryb.
14. A to ju trzeci raz uka-

za si Jezus uczniom swoim

po zmartwychwstaniu.

15. A gdy obiad odprawili,

rzek Jezus Szymonowi Pio-

trowi: Szymonie Jonaszowy,

miujesz mi wicej nieli ci?

Rzek mu: Tak jest, Panie!

ty wiesz, e ci miuj. Rzek
mu : Pae baranki moje.

16. Rzek mu zasi powtóre

:

Szymonie Jonaszowy ! miu-
jesz mi? Rzek mu: Tak jest,

Panie ! ty wiesz, e ci miuj.
Rzek mu: Pae owce moje.

17. Rzek mu potrzecie : Szy-

monie Jonaszowy ! miujesz

mi? I zasmuci si Piotr, e
mu potrzecie rzek: Miujesz

mi? I odpowiedzia mu: Pa-

nie! ty wszystko wiesz, ty

znasz, e ci miuj. Rzek mu
Jezus : Pae owce moje.

18. Zaprawd, zaprawd po-

wiadam tobie : Gdy by mod-
szym

,
opasywae si

,
i cho-

dzie, kdy chcia
;
lecz gdy

si zstarzejesz, wycigniesz

rce twoje
,
a inny ci opasze

i poprowadzi, gdzieby nie

chcia.

19. A to powiedzia, dajc

zna, jak mierci mia u-

wielbi Boga. A to powie-

dziawszy rzek mu : Pójd za

mn.
20. A Piotr obróciwszy si,

ujrza onego ucznia, którego

miowa Jezus, pozad idcego,

który si te by pooy przy

wieczerzy na piersiach jego, i

rzek by : Panie ! który jest

ten, co ci wyda?
21. Tego ujrzawszy Piotr,

rzek Jezusowi : Panie! a ten

co?

22. Rzek mu Jezus: Jeli-

bym chcia, eby on zosta a
przyjd, co tobie do tego? Ty

pójd za mn.
23. 1wysza tapowie midzy
braci, eby on ucze umrze
nie mia. Lecz mu nie rzek

Jezus
,
i nie mia umrze

;

ale: Jeli chc, aby zosta a
przyjd, có tobie do tego?

24. Tenci jest on ucze, któ-

ry wiadczy o tern, i to napi-

sa; a wiemy, e prawdziwe

jest wiadectwo jego.

25. Jest te jeszcze i innych

wiele rzeczy, które czyni Je-

zus
;
które gdyby miay by

wszystkie z osobna spisane,

tusz, i i sam wiat nie móg-
by ogarn ksig, któreby na-

pisane byy. Amen.
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Dzieje witych Apostoów.

rozdzia i.

Pierwsze wprawdzie ksigi
napisaem, o Teofile! o wszyst-
kim, co pocz Jezus i czy-
ni i uczy.
2. A do dnia onego, które-

go dawszy rozkazanie Aposto-om które by przez Ducha
owitego obra, wzity jest w
gór.
3. Którym te samego siebie

po mce swojej ywym stawi
w wielu niewtpliwych dowo-
dach, przez czterdzieci dni u-
kazujc si im i mówic o kró-
lestwie Boem.
4. A zgromadziwszy je, przy-

kaza im, aby nie odchodzili z
Jeruzalemu, ale iby czekali
obietnicy ojcowskiej, októrei-
cie mówi syszeli odemnie.
5. Albowiemci Jan chrzci
wod

; ale wy bdziecie o-
chrzczeni Duchemwitym po
me wielu tych dniach.

"

6. A tak oni zszedszy si,
pytali go, mówic : Panie ! izaliw tym czasie naprawisz kró-
lestwo Izraelskie?
7. Lecz on rzek do nich:

-Nie wasza rzecz jest, zna cza-
sy i chwile, które Ojciec w
swojej mocy pooy.

8. Ale przyjmiecie moc Du-
cha witego, który przyjdzie
na was; i bdziecie mi wiad-
kami i w Jeruzalemie

,
i we

wszystkiej Judzkiej ziemi, i

w Samaryi, a do ostatniego
kraju ziemi.

9. A to rzekszy, gdy oni pa-

VI
1
'
i

WgÓr Poniesiony jest,
a obok wzi go od oczów ich.

A gdy za nim do nieba
idcym, pilnie patrzali, oto
dwaj mowie stanli przy
nich w biaem odzieniu.
11. I rzekli: Mowie Gali-

lejscy ! przecz stoicie, patrzc
w niebo? Ten Jezus, który w
gór wzity jest od was do nie-

,

ba, tak przyjdzie, jakocie go
widzieli idcego do nieba.
1’2. Tedy si wrócili do Jeru-

zalemu od góry, któr zowi ;

oliwn, która jest blisko Jeru-
'

zalemu, majc drogi przez je- i

den sabat.

13. A gdy weszli, wstpili na
|

sal, gdzie mieszkali Piotr, i :

Jakób, i Jan, i Andrzej, i Fi- 1

lip
,

i Tomasz
, Bartomiej

,
i

Mateusz, Jakób Alfeuszowy i t

Szymon Zelotes, i Judas Ja-
kóbowy.
14 Ci wszyscy trwali jedno- *

mylnie na modlitwie i pro- §;
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bach ,
z onami i z Maryj,

matk Jezusow, i z brami

jego.
, • ,

15. A w one dm, powstaw-

szy Piotr w porodku ucz-

niów, rzek: (A by poczet

osób wespó zgromadzonych

okoo sta i dwudziestu.)

16. Mowie bracia ! musiao

si wypeni ono ismo, które

opowiedzia Duch wity przez

usta Dawidowe o Judaszu, któ-

ry by wodzem tych, co poj-

mali Jezusa

;

17. Bo by policzony z nami,

i dosta by czstki tego usu-

giwania.

18. Tenci wprawdzie otrzy-

ma rol z zapaty niesprawie-

dliwoci, a powiesiwszy si,

rozpuki si na poy, iwypyn-
y wszystkie wntrznoci jego.

19. I byo to jawne wszyst-

kim mieszkajcym w Jeruza-

lemie, tak i nazwano pn ro-

l wasnym ich jzykiem A-

kieldama, to jest, rola krwi.

20. Albowiem napisano w
ksigach Psalmów : Niechaj

bdzie mieszkanie jego puste,

a niech nie bdzie, ktoby w
niem mieszka, a biskupstwo

jego niech wemie inny.

21. Potrzeba tedy, aby jeden

z tych mów, którzy z nami

bywali po wszystek czas, któ-

ry Pan Jezus przebywa mi-

dzy nami,

22. Poczwszy od chrztu Ja-

nowego, a do tego dnia, któ-

rego jest wzity wgór od nas,

by z nami wiadkiem zmar-

twychwstania jego.

23. I postawili dwóch: Jó-

zefa, którego zwano Barsaba-

szem, którego te nazywano

Justem, i Macieja.

24. A modlc si mówili:

Ty Panie ! który znasz serca

wszystkich, oka z tych dwóch

jednego, którego obra

;

25. Aby przyj czstk u-

sugiwania tego
,

i Apostol-

stwa, z którego wypad Ju-

dasz, aby odszed na miejsce

swoje.

26. I rzucili losy ich. I pad
los na Macieja ;

a przyczony

jest spólnem zdaniem do jede-

nastu Apostoów.

ROZDZIA H.

A gdy przyszed dzie pi-
dziesity, byli wszyscy jedno-

mylnie pospou.

2. Tedy si sta z prdka z

nieba szum, jakoby przypada-

jcego wiatru gwatownego, i

napeni wszystek dom, kdy
siedzieli.

3. I ukazay si im rozdzie-

lone jzyki na ksztat ognia,

który usiad na kadym z nich.

4. I napenieni s wszyscy

Duchem witym, a poczli

mówi innemi jzykami, jako

im Duch on dawa wymawia.

5. A byli w Jeruzalemie mie-

szkajcy ydowie, mowie na-

boni, z kadego narodu tych,

którzy s pod niebem.

6. A gdy si sta ten gos,
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zeszo si mnóstwo ludzi, i

strwoyli si, e je sysza ka-dy z nich mówice wasnym
jzykiem 'swoim.

7. I zdumiewali si wszyscy,
i dziwowali si, mówic jedni
do drugich : Izali oto ci wszys-
cy,

.

którzy mówi, nie s Ga-
lilejczycy?

8- A jako my od nich sy-
szymy kady z nas swój wa-
sny j^yk, w którymemy sie
urodzili ?

J *

9. Partowie i Medowie, i E-
lamitowie, i którzy mieszka-
my w Mezopotamii, w Judzkiej
ziemi, i wKapadocyi, w Poncie,
i w Azyi

;

10. W Frygii, i w Pamfili;,
w Fgipeie, i w stronach Li-
bu, która jest podle Cyreny, i

przychodniowie Rzymscy
;
Cy-

dowie, i nowonawróceni
;

’

11. Kreteczycy, i Arabczy-
cy; syszymy ich, mówicych
jzykami naszemi wielkie spra-
wy Boe.
12. 1 zdumiewali si wszyscy

i dziwowali si, mówic jeden

byt'
Ugieg0: CÓ t0^ ma

13. Lecz drudzynamiewajc
si, mówili: Ci si modem
winem popili.

14. A stanwszy Piotr z je-
denastoma, podniós gos swói
i przemówi do nich : Mowie
Judzcy, i wszyscy, którzy mie-
szkacie w Jeruzalemie

! niech
wam to jawno bdzie, a przyj-
mijcie w uszy sowa moje.

J

STOLORUM 2.

15. Albowiem nie s ci, jako
wy mniemacie

,
pijani, gdy

dopiero jest trzecia na dzie
godzina.

16..Ale to jest ono, co prze-
powiedziano przez proroka
Joela:

17. I bdzie w ostateczne dni
(mówi Bóg:) Wylej z Ducha
mego na wszelkie ciao, a pro-
rokowa bd synowie wasi i

córki wasze, a modziecy wasi
widzenia widzie bd, a star-
com waszym sny si ni bd.
18.. Nawet w one dni na

sugi moje i na suebnice moje
wylej z Ducha mego, i bd
prorokowa

;

19. I uka cuda na niebie
w górze, i znamiona na ziemi
nisko, krew, i ogie, i par
dymu.

20. Soce si obróci w cie-
*

mno, a ksiyc w krew,
przedtem ni przyjdzie on
dzie Paski wielki i znaczny.
21. I stanie si, e ktobykol-

wiek wzywa imienia Paskie- :

go, zbawion bdzie. t

22. .Mowie Izraelscy
! su-

chajcie sów tych Jezusa, one-
go Nazareskiego, ma od i

Roga wsawionego u was mo-
?

cami i cudami, i znamionami,
które czyni Bóg przeze w
porodku was, jako i wy sami
wiecie

;

23. Tego za uoon rad i

przejreniemBoem wydanego
wziwszy a przez rce niezbo-
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;ników ukrzyowawszy, zabi-

Którego Bóg wzbudzi,

•ozwizawszy boleci mierci,

akobyo to niepodobne, aby

)d niej mia by zatrzymany.

25. Albowiem o nim mówi

Dawid :
Upatrywaem zawsze

Pana przed obliczem mojem

;

bo mi jest po prawicy, abym

nie by wzruszony.

26. Przeto rozweselio si

serce moje, i rozradowa si

jzyk mój, nadto i ciao moje

odpocznie w nadziei

;

27. Albowiem nie zostawisz

duszy mojej w piekle
,
a nie

dasz witemu twojemu ogl-

da skaenia.

28. Oznajmie mi drogi y-
wota, a napenisz mi radoci
przed obliczem twojem.

29. Mowie bracia! mog
bezpiecznie mówi do was o

patryjarsze Dawidzie, e u-

mar i pogrzebiony jest, a

grób jego jest u nas a do

. dnia dzisiejszego.

30. Bdc tedy prorokiem, i

wiedzc, e mu si Bóg obo-

1 wiza przysig, i z owocu
1 biódr jego wedug ciaa mia
wzbudzi Chrystusa, a posa-

|

dzi na stolicy jego.

(

31. To przegldajc, powie-

i dzia o zmartwychwstaniu

! Chrystusowem, i nie zostaa

i
dusza jego w piekle, ani ciao

,

jego widziao skaenia.

I 32. Tego Jezusa wzbudzi
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Bóg, czego my wszyscy jeste-

my wiadkami.

33. Prawic tedy Bo bdc
wywyszony, a obietnic Du-

cha witego wziwszy od

Ojca, wyla to, co wy teraz

widzicie i syszycie.

34. Albowiemci Dawid nie

wstpi do nieba, lecz sam po-

wiada: Rzek Pan Panu memu,

sid po prawicy mojej,

35. A poo nieprzyjacioy

twoje podnókiem nóg twoich.

36. Niechaje tedy wie za-

pewne wszystek dom Izrael-

ski, e go Bóg i Panem i Chry-

stusem uczyni, tego Jezusa,

któregocie wy ukrzyowali.

.

37. A to syszc
,

przeraeni

s na sercu, i rzekli do Piotra

i do innych Apostoów : Có
mamy czyni, mowie bracia ?

38. Tedy Piotr rzek do nich

:

Pokutujcie ,
a ochrzcij si ka-

dy z was w imieniu Jezusa

Chrystusa na odpuszczenie

grzechów, a wemiecie dar

Ducha witego.
39. Albowiemci wam ta

obietnica naley i dziatkom

waszym, i wszystkim, którzy

daleko s, którebykolwiek po-

woa Pan, Bóg nasz.

40. I wiel inszych sów
owiadcza si, i napomina

je, mówic : Wyzwólcie si od

tego rodzaju przewrotnego.

41. Którzy tedy wdzicznie

przyjli sowa jego, ochrzczeni

s, i przystao dnia onego dusz

I

okoo trzech tysicy.
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42. I trwali w nauce Apo-

stolskiej i w spóecznoci i w
amaniu chleba i w modli-
twach.

43. I przyszed strach nakad dusz, a wiele si zna-
mion i cudów przez Aposto-
ów dziao.

44. A wszyscy, którzy uwie-
rzyli byli pospou, i wszystkie
rzeczy mieli spólne.

45. A osiadoci i majtno-
ci sprzedawali, i udzielali ich
wszystkim, jako komu byo
potrzeba.

46. A na kady dzie trwa-
jc zgodnie w kociele, i chleb
amajc po domach, przyjmo-
wali pokarm z radoci, i w
prostocie serdecznej

;

47. Chwalc Boga, i majc
ask u wszystkiego ludu. A
Pan przydawa zborowi na
kady dzie tych, którzy mieli
by zbawieni.

rozdzia m.
-A. Piotr i Jan spoem wst-
powali do kocioa w godzin
modlitwy, dziewit.
2. A m niektóry bdc

chromy, zaraz z ywota matki
swojej by noszony, którego na
kady dzie sadzano u drzwi
kocielnych, które zwano pi-
kne, aby prosi jaumny od
tych, którzy wchodzili do ko-
cioa.
3. Ten ujrzawszy Piotra i Ja-

na, e mieli wnij do kocio-
a, prosi ich o jamun.

A A Piotr z Janem pilnie
na patrzc

,
rzekli : Weirzvi

na nas

!

5. Tedy on z pilnoci patrza
na. nie, spodziewajc si co
wzi od nich.

6. 1rzek Piotr : Srebra i zota
nie mam; lecz co mam, to
daj : W imieniu Jezusa Chry-
stusa Nazareskiego wsta a
chod.
7. A ujwszy go za prawrk jego, podniós go, a za-

razem utwierdzone byy nogi
jego i kostki.

8. I .wyskoczywszy, stan i

chodzi, a wszed z nimi do
kocioa, chodzc i skaczc, a
chwalc Boga.
9. A widzia go wszystek lud

chodzcego i chwalcego Boga.
10. I poznali go, i to on by,

który dla jamuny siada u
drzwi piknych kocielnych;
i napenieni s strachu i zdu- -

mienia nad tern, co mu si
stao.

U. A gdy si trzyma on
chromy

, który by uzdrowio-
'

ny, Piotra i Jana, zbiea si <

do nich wszystek lud do przy-
sionka, który zwano Salomo-
nowym, zdumiawszy si.
12. Co widzc Piotr, przemó- \wi do ludu : Mowie Izrael-

scy! có si nam dziwujecie,
albo czemu si temu tak pilnie
przypatrujecie, jakobymy to •

wasn moc, albo pobono-
ci uczynili

,
aby ten chodzi ? !

13, Bóg Abrahama i Izaaka
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i Jakóba, Bóg ojców naszych,

uwielbi Jezusa, Syna swego,

któregocie wy wydali, i za-

parlicie si go przed twarz
Piatow, który go sdzi by
godnym wypuszczenia.

14. A wycie si onego wi-
tego i sprawiedliwego zaparli,

a prosilicie o mobójc, aby

wam by darowany.

15. I zabilicie dawc ywo-
ta, którego Bóg wzbudzi od

umarych, czego my wiadka-

mi jestemy.
16. A przez wiar w imi je-

go, tego, którego wy widzicie

i znacie, utwierdzio imi jego;

wiara, mówi, która przeze

jest, daa temu to zupene
zdrowie przed obliczem was

wszystkich.

17. Ale teraz, bracia! wiem,

ecie to z niewiadomoci u-

czynili, jako i ksita wasi.

18. Lecz Bóg, co przez usta

wszystkich proroków swoich

przepowiedzia, i Chrystus

jego cierpie mia, to tak zi-

ci.
19. Przeto pokutujcie, a na-

wrócie si, aby byy zga-

dzone grzechy wasze.

20. Gdyby przyszy czasy

ochody od oblicznoci Pa-
skiej, a posaby onego, który

wam opowiedziany jest, Jezu-

sa Chrystusa.

21. Który zaiste niebiosa ma
obj a do czasu naprawie-

nia wszystkich rzeczy, co by
przepowiedzia Bóg przez usta

p.

wszystkich witych swoich

proroków od wieków.

22. Albowiem Mojesz do oj-

ców rzek : Prorokawamwzbu-

dzi Pan, Bóg wasz, z braci wa-

szych, jako mi; onego su-

cha bdziecie we wszystkiem,

cokolwiek do was mówi b-
dzie.

23. I stanie si, e kada
dusza, któraby nie suchaa
tego proroka, bdzie wyga-
dzona z ludu.

24. Ale i wszyscy prorocy

od Samuela i od innych po

nim, ile ich kolwiek mówio,
przepowiadali te te dni.

25. Wycie synami prorocki-

mi i pizymierza, które posta-

nowi Bóg z ojcami naszymi,

mówic do Abrahama : A w
nasieniu twojem bogosawio-

ne bd wszystkie narody zie-

mi.

26. Wamci naprzód Bóg
wzbudziwszy Syna swego Je-

zusa, posa go, aby wam bo-
gosawi; eby si kady z was
odwróci od zoci swoich.

ROZDZIA IV.

A gdy to oni mówili do ludu,

nadeszli ich kapani, i hetmani

kocielni, i Saduceuszowie,

2. Obraajc si, i uczyli lud

a opowiadali w Jezusie po-

wstanie od umarych.
3. I wrzucili na nie rce, a^.

podali je do wizienia a do

jutra; bo ju by wieczór.

4. A wiele z tych, którzy one

14
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sowa syszeli, uwierzyli

;
i bya

liczba mów okoo piciu ty-

sicy.

5. 1 stao si nazajutrz, e si
zebrali przeoeni icb i starsi i

nauczeni w Pimie w Jeruza-
lemie,

6. I Annasz, najwyszy ka-
an, i Kaifasz, i Jan, i Ale-
sander, i ile icb byo z rodu

najwyszych kapanów;
7. A postawiwszy je w po-

rodku, pytali ich : Któr mo-
c a któremecie to imieniem
uczynili ?

8. Tedy Piotr, bdc peen
Ducha witego, rzek do nich

:

Przeoeni ludu, i starsi Izrael-

scy!

9. Poniewa my dzi mamy
by sdzeni dla dobrodziejstwa
czowiekowi niemocnemu u-

czynionego, jakoby on by u-

zdrowiony:

10. Niech wam wszystkim
wiadomo bdzie i wszystkiemu
ludowi Izraelskiemu, ew imie-
niu Jezusa Chrystusa Nazare-
skiego, któregocie wy ukrzy-
owali, którego Bóg wzbudzi
od umarych, przez tego ten
stoi przed wami zdrowym.
11. Tenci jest kamie on

wzgardzony od was buduj-
cych, który si sta gow w-
gieln.

12. I niemasz w adnym in-

nym zbawienia
;
albowiem nie-

masz adnego imienia pod nie-

bem, danego ludziom, przez

którebymy mogli by zba-
wieni.

13. Widzc tedy bezpieczno
Piotrow i Janow, i zrozu-
miawszy, i ludmi byli nie-

uczonymi i prostakami, dzi-

wowali si, i poznali je, i byli
z Jezusem.
14. Widzc te onego czo-

wieka z nimi stojcego, który
by uzdrowiony, nie mieli co
przeciwko temu mówi.
15. A rozkazawszy im precz
ustpi z rady, radzili si mi-
dzy sob,
16. Mówic: Có uczynimy

tym ludziom ? Bo, ejawny cud
przez nie jest uczyniony, to

wszystkim mieszkajcymw Je-

ruzalemie wiadomo jest, a nie

moemy tego zaprze.
17. Ale aby si to wicej nie

rozsawiao midzy ludmi, za-

gromy im srodze, aby wicej
w tern imieniu adnemu czo-
wiekowi nie mówili.

18. A zawoawszy ich, zaka-
zali im, aby koniecznie nie mó-
wili, ani uczyli w imieniu Je-

zusowem.
19. Lecz Piotr i Jan odpo-

wiedziawszy rzekli do nich:

Jeli to sprawiedliwa przed
obliczem Boem, was raczej

sucha ni Boga, rozsdcie.

20. Albowiem my nie moe-
my tego, comy widzieli i sy- .

szeli, nie mówi.
21. A oni zagroziwszy im,

wypucili je, nic nie znalazszy,
jakoby je skara, dla ludu, i
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wszyscy chwalili Boga za to,

co si byo stao.

22. Bo onemu czowiekowi
byo wicej ni czterdzieci lat,

nad którym si sta ten cud

uzdrowienia.

23. A gdy je wypuszczono,

przyszli do swoich, i oznajmili

im, cokolwiek do nich prze-

dniej si kapani i starsi mówili.

24. Którzy usyszawszy to,

jednomylnie podnieli gos
swój ku Bogu i rzekli : Panie

!

ty jest Bóg, który uczyni
niebo i ziemi, i morze i wszyst-

ko, co w nich jest

:

25. Który Duchem witym
przez usta Dawida, sugi swe-

go, powiedzia: Przecze si
zburzyli narodowie, a ludzie

próne rzeczy przemylali?
26. Stanli królowie ziemi, i

ksita zebrali si wespó
przeciwko Panu, i przeciwko
pomazacowi jego.

27. Albowiem si zebrali

prawdziwie przeciwko wite-
mu Synowi twemu Jezusowi,

którego pomaza, Herod i

Poncki Piat z pogany i z lu-

dem Izraelskim,

28. Aby uczynili, cokolwiek
rka twoja i rada twoja przed-

tem postanowia, aby si stao.

29. Przeto teraz, Panie ! wej-

rzyj na pogróki ich, a daj

sugom twoim ze wszystkiem
bezpieczestwem mówi sowo
twoje,

30. cigajc rk twoj ku
uzdrawianiu i ku czynieniu

znamion i cudów, przez imi
witego Syna twego Jezusa.

31. A gdy si oni modlili,

zatrzsno si ono miejsce, na

którem byli zgromadzeni, i

napenieni s wszyscy Duchem
witym, i mówili sowo Boe
z bezpieczestwem.

32. A onego mnóstwa wierz-

cych byo serce jedno, i dusza

jedna, a aden z majtnoci
swoich nie zwa nic swojem
wasnem, ale mieli wszystkie

rzeczy spólne.

33. A wielk moc Apostoo-
wie dawali wiadectwo o zmar-

twychwstaniu Pana Jezuso-

wem, i bya wielka aska nad
nimi wszystkimi.

34. Bo adnego nie byo
midzy nimi niedostatecznego

;

gdy którzykolwiek mieli role

albo domy, sprzedawajc przy-
nosili pienidze za to, co po-

sprzedali,

35. I kadli przed nogi Apo-
stolskie, i rozdawano to kade-
mu, ile komu byo potrzeba.

36. Tedy Joses, który nazwa-

ny by od Apostoów Barna-

baszem, (co si wykada, syn

pociechy,) Lewita, z Cypru
rodem,

37. Majc rol, sprzedawszy

j, przyniós pienidze, i po-

oy je u nóg Apostolskich.

PvODZIA V.

A m niektóry imieniem
Ananijasz, z Safir, on swo-

j, sprzeda majtno,
14*
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2. I uj nieco z onych pie-

nidzy z wiadomoci ony
swojej, a przyniósszy cz
niejak, pooy u nóg Apo-
stolskich.

3. 1 rzek Piotr : Ananijaszu

!

przecze szatan napeni serce
twoje, aby kama Duchowi
witemu, i uj z pienidzy
za rol?

.
Izali to, co mia, nie two-

je byo? a co sprzeda, nie
w twojej mocy zostawao?
Przecze t rzecz przypuci
do serca twego? Nie skama-e ludziom, ale Bogu.

.
5. Tedy usyszawszy Anani-

jasz te sowa, pad nieywy.
I przyszed strach wielki na
wszystkich, którzy to syszeli.

6. A wstawszy modziecy,
porwali go, a wyniósszy po-
grzebli.

7. I stao si po chwili, ja-
koby po trzech godzinach, e
i ona jego nie wiedzc, co
si stao, wesza.

8. I rzek jj Piotr : Powiedz
nu, jelicie za tyle t rol
sprzedali? A ona rzeka: Tak
jest, za tyle.

9. A Piotr rzek do niej:
Przeczecie

.

si z sob zmó-
wili

, abycie kusili Ducha
Paskiego? Oto nogi tych,
którzy .pogrzebli ma twego,
u drzwi s, i ciebie wynios.
10. I pada zaraz przed no-

gami jego nieywa. A wszed-
szy modziecy, znaleli j u-

rOLOPUM 5.

mar, a wyniósszy pogrzebli

j podle ma jej.

11. I przyszed strach wielki
na wszystek zbór,

\ na wszyst-
kich, którzy to syszeli.

12. Lecz przez rce Apostol-
skie dziao si wiele znamion
i cudów midzy ludem, (a byli
wszyscy jednomylnie w przy-
sionku Salomonowym.
13. A z innych aden nie
mia si do nich przyczy

;

ale lud wiele o nich trzyma!
14. I owszem przybywao

mnóstwo wierzcych Panu,mów i niewiast.)

.

Tak, e i na ulice wy-
nosili chorych, i kadli je na
pocielach i ókach, aby przy-
najmniej cie Piotra przycho-
dzcego zacieni niektórych z
nich.

16. Schodzio si te i mnó-
stwo z okolicznych miast do
Jeruzalemu, przynoszc cho-
lych i nagabanych od duchów
nieczystych; a ci wszyscy byli
uzdrowieni.

17. Tedy powstawszy naj-
wyszy kapan, i wszyscy, któ-
rzy z nim byli, którzy byli
z sekty Saduceuszów, nape-
nieni s zazdroci

;

18. I targnli si rkoma na
Apostoy, i podali je do wi-
zienia pospolitego.

19. Ale Anio Paski w nocy
otworzy drzwi u wizienia, a
wywiódszy je, rzek:
20. Idcie, a stawiwszy si,
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mówcie do ludu w kociele

wszystkie sowa tego ywota.

21. Tedy oni usyszawszy to,

weszli na witaniu do kocio-

a, i uczyli. A przyszedszy

najwyszy kapan, i którzy z

nim byli, zwoali rad, i wszyst-

kie starsze synów Izraelskich,

i posali do wizienia, aby byli

przywiedzieni.

22. A gdy sudzy przyszli,

nie znaleli ich w wizieniu,

co wróciwszy si, oznajmili,

mówic

:

23.Wizieniew prawdzie zna-

lelimy zamknione ze wszel-

k pilnoci, i stróe na dwo-

rze przede drzwiami stojce;

lecz otworzywszy, adnegomy
w niem nie znaleli.

24. A gdy te sowa usyszeli,

i najwyszy kapan i hetman
kocielny i przedniejsi kapa-
ni, wtpili o nich, coby to byo.

25. A przyszedszy kto, o-

znajmi im, mówic : Oto m-
owie, którecie podali do wi-
zienia, stoj w kociele, a ucz
lud.

26. Tedy poszed hetman z

sugami i przywiód je bez

gwatu
;
(bo si ludu bali, aby

nie byli ukamionowani.)

27. A przywiódszy je, sta-

wili je przed rad; i pyta ich

najwyszy kapan, mówic

:

28. Izalimy wam surowo nie

zakazali, abycie w tern imie-

niu nie uczyli? A oto nape-

nilicie Jeruzalem nauk wa-

sz, i chcecie na nas wprowa-
dzi krew czowieka tego.

29. Tedy odpowiadajc Piotr

i Apostoowie, rzekli: Wicej
trzeba sucha Boga, ni ludzi.

30. Bóg on ojców naszych

wzbudzi Jezusa, któregocie

wy zabili, zawiesiwszy na drze-

wie.

31. Tego Bóg za ksicia i

zbawiciela wywyszy prawi-

c swoj, aby dana bya lu-

dowi Izraelskiemu pokuta i

odpuszczenie grzechów.

32. A mymy wiadkami je-

go w tern, co mówimy, take
i Duch wity, którego da
Bóg tym, którzy mu s po-

suszni.

33. A oni to syszc, pukali

si i radzili o tern, jakoby je

zagadzi.
34. Tedy powstawszy w ra-

dzie niektóry Faryzeusz, imie-

niem Gamalijel, nauczyciel za-

konny, zacny u wszystkiego

ludu, rozkaza, aby na ma
chwil precz wywiedziono A-

postoy

;

35. I rzek do nich: Mo-
wie Izraelscy! miejcie si na

baczeniu z strony tych ludzi,

cobycie mieli czyni.

36. Albowiem przed temi

dniami powsta by Teudas,

udawajc si za co, do które-

go si przywizao mów w
liczbie okoo czterech set

;
któ-

rego zabito, a wszyscy, którzy

z nim przestawali, rozprosze-

ni s, i wniwecz si obrócili.
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37. Po nim powsta Judas

Galilejczyk za dni popisu, i

uwiódwiele ludu za sob
;
ale

i on zgin, i wszyscy, którzy
z nim przestawali, rozprosze-
ni s.
38. Przeto teraz powiadam

wam: Dajcie pokój tym lu-
dziom, i zaniechajcie ich

;
al-

bowiem jelie jest z ludzi
ta rada albo ta sprawa, wni-
wecz si obróci

;

39. Ale jeli jest z Boga, nie
bdziecie mogli tego rozerwa,
bycie sn i z Bogiem walcz-
cymi nie byli znalezieni.

40. I usuchali go. A zawo-
awszy Apostoów i ubiwszy
je, zakazali, aby nie mówili w
imieniu Jezusowem; i wypu-
cili je.

41. A tak oni szli od oblicz-
noci onej rady, radujc si,
i si stali godnymi odnosi
zelywo dla imienia Jezuso-
wego.

42. I nie przestawali na ka-
dy dzie w kociele i po do-
mach naucza i opowiada Je-
zusa Chrystusa.

RODZIA VI.

A w one dni, gdy si przy-
mnaao uczniów, wszczo si
szemranie Greków przeciwko
ydom, i byy zaniedbywane
w posugiwaniu powszedniem
wdowy ich.

2. A tak oni dwunastu zwo-
awszy mnóstwo uczniów, rze-

kli: Nie jest suszna, ebymy

3LORUM 5. 6.

my opuciwszy sowo Boe,
suyli stoom.
3. Upatrzcie tedy, bracia!
midzy sob siedm mów,
dobre wiadectwo majcych,
penych Ducha witego i m-
droci, którychbymy posta-
nowili nad t spraw.
4. A my modlitwy i usugi
sowa pilnowa bdziemy.
5. I podobaa si ta rzecz o-

nemu wszystkiemu mnóstwu.
I obrali Szczepana, ma pe-
nego wiary i Ducha witego,
i Filipa, i Prochora, i Nika-
nora, i Tymona, i Parmena, i

Mikoaja, nowo nawróconego
Antyjocheczyka.
6. Tych stawili przed Aposto-

ów, którzy pomodliwszy si,
kadli na nich rce.
7. I roso sowo Boe, i po-
mnaa si bardzo poczet ucz-
niów w Jeruzalemie

: wielkie
te mnóstwo kapanów byo
posuszne wierze.

8. A Szczepan bdc peen
wiary i mocy, czyni cuda, i

znamiona wielkie midzy lu-

dem.
9 . 1powstali niektórzy z tych,

którzy byli z bónicy, któr
zowi Libertynów, i Cyrenej-
czyków, i Aleksandryjanów,
i tych, którzy byli z Cylicyi i

z Azyi, gadajc z Szczepanem.

10. Lecz nie mogli odporu
da mdroci i duchowi, który
mówi.
11. Tedy naprawili mów,

którzy powiedzieli: Mymy go
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syszeli mówicego sowa bu-
nierskie przeciwko Mojeszo-

wi i przeciwko Bogu.

12. A tak wzruszyli lud i

starszych, i nauczonych w Pi-

mie: a powstawszy, porwali

go i przywiedli do rady.

1 3.1 stawili faszywych wiad-

ków, którzy rzekli : Ten czo-

wiek nie przestaje mówi sów
blunierskich przeciwko temu

witemu miejscu i zakonowi.

14. Albowiememy go sy-

szeli mówicego : I ten Jezus

Nazareski zburzy to miejsce

i odmieni ustawy, które nam
poda Mojesz.

15. A patrzc na pilnie oni

"wszyscy, którzy siedzieli w
radzie, widzieli oblicze jego

jako oblicze Anielskie.

ROZDZIA VII.

Tedy rzek najwyszy kapan:
A take si ma ta rzecz ?

2. A on rzek : Mowie bra-

cia i ojcowie, suchajcie! Bóg
chway ukaza si ojcu nasze-

mu Abrahamowi
,
gdy by w

Mezopotamii
,

przedtem ni
mieszka w Haranie.

3. I rzek do niego : Wynijd
z ziemi twojej i od twojej ro-

dziny, i id do ziemi, któr
uka.
4. Tedy wyszedszy z ziemi

.Chaldejskiej, mieszka w Ha-

ranie, a stamtd
,
gdy umar

ojciec jego, przeniós go Bóg
do ziemi tej, w której wy teraz

mieszkacie,

5. I nie da mu w niej dzie-

dzictwa i na stop nogi, cho
muj by obieca da w dzier-

aw, i nasieniu jego po nim,

gdy jeszcze nie mia potomka.

6. 1 mówi mu tak Bóg : Na-

sienie twoje bdzie przycho-

dniem w cudzej ziemi, i znie-

wol je, i trapi je bd przez

cztery sta lat.

7. Ale ten naród, któremu
suy bd, ja bd sdzi,
rzek Bóg; a potem wynijd,
i suy mi bd na tern miej-

scu.

8. I da mu przymierze o-

brzezki
;

i tak Abraham spo-

dzi Izaaka, i obrzeza go dnia

ósmego, a Izaak Jakóba, a Ja-

kób dwunastu patryjarchów.

9. A patryjarchowie niena-

widzc Józefa, sprzedali go do

Egiptu
;
ale Bóg by z nim.

10. I wyrwa go ze wszyst-

kich jego ucisków, a da mu
ask i mdro przed Farao-

nem, królem Egipskim, który

go postanowi ksiciem nad

Egiptem i nad wszystkim do-

mem swoim.

11. Potem przyszed gód na

wszystk ziemi Egipsk i

Chananejsk, i ucisk wielki, i

nie znajdowali ywnoci ojco-

wie nasi.

12. A gdy usysza Jakób,

i zboa byy w Egipcie, po-

sa ojców naszych pierwszy

raz.

13. A za wtórym razem po-

znany jest Józef od braci
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swych, i objawiony jest Farao-
nowi naród Józefowy.
14. Tedy Józef posawszy,

przyzwa ojca swego Jakóba,
i wszystk swoj rodzin w
siedmdziesit i piciu duszach.

15. I zstpi Jakób do Egip-
tu, i tam umar on i ojcowie
nasi.

16. I przeniesieni s do Sy-
chem, i pooeni w grobie, któ-
ry by kupi Abraham za pie-
nidze u synów Hemora, ojca

Sychemowego.

17. A. gdy si przybliy czas
obietnicy, o któr by przy-
sig Bóg Abrahamowi, rozro-
dzi si lud, i rozmnoy si w
Egipcie.

18. A nasta inny król, któ-
ry nie zna Józefa.

19. Ten podchodzc zdradli-

wie naród nasz, trapi ojców
naszych, tak, i musieli wy-
miata niemowltka swoje, e-
by si nie rozkrzewiay.

20. Pod ten czas narodzi si
Mojesz, a by krasnym z da-
ru Boego, którego chowano
przez trzy miesice w domu
ojca jego.

21. A gdy by wyrzucony,
wzia go córka Faraonowa i

wychowaa go sobie za syna.

22. I wywiczony jest Moj-
esz we wszelkiej mdroci E-
gipskiej, a by mony w mo-
wach i w uczynkach.

23. A gdymu byo czterdzie-

ci lat, przyszo mu na myl,

aby nawiedzi braci swych, sy-

ny Izraelskie.

24. A ujrzawszy jednego u-
krzywdzonego, uj si o, i

pomci si krzywdy tego, któ-
ry bezprawie cierpia, zabiw-
szy Egipczanina.

25. Albowiem mniema, e
bracia jego rozumiej, e Bóg
przezrk jego daje im wyba-
wienie

;
lecz oni tego nie rozu-

mieli.

#
26. A nazajutrz pokaza si

im, gdy si zsob bili, i prowa-
dzi je do pokoju, mówic : M-
owie ! braciacie sobie

;
przecz-

e si spoem krzywdzicie?

27. Lecz ten, co krzywdzi
bliniego, odegnago, mówic:
Któ ci postanowiksiciem
i sdzi nad nami?

#
28. Izali mi ty chcesz zabi,

jako wczoraj zabi Egipczani-
na?
29. I uciek Mojesz za te-

mi sowy, i by przychodniem
w ziemi Madyjaskiej, gdzie
spodzi dwóch synów.
30. A gdy si wypenio

czterdzieci lat, ukaza mu si
na puszczy góry Synaj Anio
Paski w pomieniu ognistym
w krzaku.

31. A Mojesz ujrzawszy, za-

dziwi si onemu widzeniu
;
a

gdy przystpi, aby si temu
przypatrzy, sta si do niego
gos Paski :

32.Jamjest Bóg ojców twoich,
Bóg Abrahama, Bóg Izaaka, i

Bóg Jakóba. A zadrawszy
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Mojesz, nie mia si przypa-

trywa.
33. 1 rzek mu Pan : Zuj o-

buwie z nóg twoich ;
bo miej-

sce, na którem stoisz, jest zie-

mia wita.
34. Widzc widziaem utra-

pienie ludu mego, który jestw
Egipcie, i syszaem wzdycha-

nie ich, a zstpiem, ebym je

wybawi
;

przeto teraz chod,

pol ci do Egiptu.

35. Tego Mojesza,
_

którego

si byli zaprzali, mówic : Któ
ci postanowiksiciem i s-

dzi? Tego Bóg ksiciem i

wybawicielem posa przez r-

k Anioa, który mu si uka-

za w krzaku.

36. 1 ten je wywiód, czynic

cuda i znamiona w ziemi E-

gipskiej i na morzu Czerwo-

nem i na puszczy, przez czter-

dzieci lat.

37. Tenci jest Mojesz, który

rzek synom Izraelskim : Pro-

roka wam wzbudzi Pan, Bóg

wasz, z braci waszych, jako

mi, onego sucha bdziecie

;

38. Ten jest, który by w
zgromadzeniu na puszczy z A-

nioem, który mówi do niego

na górze Synaj, i z ojcami na-

szymi, który przyj sowa Bo-

e ywe, aby je nam poda.

39. Któremu nie chcieli po-

suszni by ojcowie nasi
;
ale

go odrzucili, i obrócili si ser-

cy swemi do Egiptu,

40. Mówic do Aarona : li-

czyli nam bogi, którzyby szli

217

przed nami
;
albowiem Moje-

szowi onemu, który nas wy-

wiód z ziemi Egipskiej, nie

wiemy co si stao.

41. I uczynili w one dni ciel-

ca, i sprawowali ofiar onemu

bawanowi, i weselili si w
sprawach rk swoich;

42. 1 odwróci si Bóg, i po-

da je, aby suyli wojsku nie-

bieskiemu, jako napisano jest

w ksigach prorockich : Zae-

cie mu bite, i inne ofiary ofia-

rowali na puszczy przez czter-

dzieci lat, domu Izraelski?

43. Owszem nosilicie namiot

Molocha, i gwiazd boga wa-

szego Remfana, te obrazy, któ-

recie sobie uczynili, abycie

si im kaniali
;

przeto was za-

prowadz za Babilon.

44. Namiot wiadectwa mieli

ojcowie nasi na puszczy, jako

by rozrzdzi ten, który po-

wiedzia Mojeszowi, aby go

uczyni wedug ksztatu, który

widzia.

45. Który wziwszy ojcowie

nasi, wnieli z Jozuem tam,

gdzie bya osiado poganów,

których Bógwygna odoblicz-

noci ojców naszych, a do dni

Dawidowych

;

46. Który znalazask przed

obliczem Boem, i prosi, aby

znalaz namiot Bogu Jakóbo-

wemu.
47. A Salomon zbudowa mu
dom.
48. Ale on Najwyszy nie

mieszka w kocioach rk u-
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czynionych, jako prorok mó-
wi:

.49. .Niebo jest stolica moja, a
ziemia podnóek nóg moich.
Có mi za dom zbudujecie, mó-
wi Pan, albo które jest miejsce
odpocznienia mego?
50. Izali rka moja tego

wszystkiego nie uczynia?
51. Ludzie twardego karku i

nieobrzezanego serca i uszów

!

wy si zawdy sprzeciwiacie
Duchowi witemu jako ojco-
wie wasi, tak i wy.
52. Którego z proroków

nie przeladowali ojcowie wasi,
i niepozabijali tych, którzy
przedtem opowiadali o przyj-
ciu tego Sprawiedliwego,
któregocie wy si teraz stali

zdrajcami i mordercami?
53. Którzycie wzili zakon

przez rozrzdzenie Anielskie, a
nie strzeglicie go.

54. Tedy suchajc tego, pu-
kali si w sercach swych, i

zgrzytali na zbami.
55. A on bdc peen Ducha
witego, patrzc pilnie w nie-
bo, ujrza chwa Bo, i Je-
zusa stojcego po prawicy Bo-
ej,

56. I rzek: Oto widz nie-
biosa otworzone, i Syna czo-
wieczego stojcego po prawicy
Boej.
57. A oni krzyknwszy
gosem wielkim, zatulili uszy
swoje, i rzucili si na jedno-
mylnie.
58. A wypchnwszy go z mia-

sta, kamionowali
;
a wiadkc

wie zoyli szaty swoje u nó;
modzieca

,
którego zwan>

Saul.

59. 1 kamionowali Szczepana
modlcego si i mówicego
Panie Jezu! przyjmij duciu
mojego 1

60. A klknwszy na kolana,,
zawoa gosem wielkim : Pa-
nie ! nie poczytaj im tego za
grzech ! A to rzekszy, zasn.

ROZDZIA Vm.
A Saul zezwoli na zabicie je-
go. I wszczo si onego czasu
wielkie przeladowanie prze-
ciwko zborowi, który by w
Jeruzalemie, i rozproszyli si
wszyscy, po krainach ziemi
Judzkiej i Samaryi, oprócz A-
postoów.
2. I pogrzebli Szczepana m-

owie bogobojni, i uczynili nad '

nim pacz wielki.

3. A Saul niszczy zbór, wcho-
dzc w domy, a wywóczajc

'

me.i niewiasty, podawa je
;

do wizienia.

4. A ci, którzy byli rozpro-
szeni, chodzili opowiadajc so-
wo Boe.
5. Lecz Filip zaszedszy do *

miasta Samaryjskiego, opo-
wiada im Chrystusa.
6. A lud mia wzgld jedno-

mylnie na to, co Filip mówi,
suchajc i widzc cuda, które
czyni.

7 . Albowiem duchy nieczyste
od wielu tych, którzy je mieli,
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woajc gosem wielkim wy-

chodziy, a wiele powietrzem

ruszonych i chromych uzdro-

wieni s.
8. 1 staa si rado wielka w
onem miecie.

9. A niektóry m, imieniem

Szymon, by przedtemw onem

miecie, bawicy si nauk
czarnoksisk, i lud Samaryj-

ski mami, powiadajc si by
czymci wielkim.

10. Na którego si ogldali

wszyscy od najmniejszego a
do najwikszego, mówic: Ten-

ci jest ona moc Boa wielka.

11. A ogldali sina przeto,

i je od niemaego czasumami
czarnoksistwy swemi.

12. A gdy uwierzyli Filipo-

wi, opowiadajcemu królestwo

Boe, i imi Jezusa Chrystu-

sa, chrzcili si mowie i nie-

wiasty.

13. Tedy i sam Szymon u-

wierzy
,

a ochrzciwszy si,

trzyma si Filipa, a widzc

cuda i mocy wielkie, która si

dziay, zdumiewa si.

14. A usyszawszy Aposto-

owie, którzy byli w Jeruza-

lemie, i Samaryja przyja

sowo Boe
,

posali do nich

Piotra i Jana.

15. Którzy tam przyszed-

szy, modlili si za nimi, aby

przyjli Ducha witego.

16. (Albowiem jeszcze by na

adnego z nich nie zstpi ;
ale

tylko pochrzczeni byli w imi

fana Jezusowe.)

17. Tedy na nie wkadali r-

ce, a oni przyjmowali Ducha

witego.
18. A ujrzawszy Szymon, e

przez wkadanie rk Apostol-

skich by dawany Duch wi-
ty, przyniós im pienidze.

19. Mówic : Dajcie i mnie t
moc, aby ten, naktóregobym-

kolwiek rcewoy, wzi Du-

cha witego.
20. 1 rzek mu Piotr : Pieni-

dze twoje niech z tobbd na

zginienie, e mniema, eby
dar Boy mia by za pieni-

dze nabywany.
21. Niemasz w tej rzeczy

czstki, ani losu, gdy serce

twoje nie jest proste przed

obliczem Boem.
22. Przeto pokutuj z tej

twojej zoci, a pro Boga; o-

wa sn bdzie odpuszczony

ten zamys serca twego.

23. Albowiem ci widz by
w gorzkoci óci, i w zwizce

nieprawoci.

24. Odpowiedziawszy tedy

Szymon, rzek : Módlcie siwy
za mn Panu, aby na mi nic

nie przyszo z tych rzeczy, któ-

recie powiedzieli.
_

25. A tak oni owiadczywszy

i opowiedziawszy sowo Pa-
skie, wrócili si do Jeruzale-

mu
,

i w wielu miasteczkach

Samarytaskich Ewangielij

opowiadali.

26. Lecz Anio Paski rzek

do Filipa, mówic: Wsta, a

id ku poudniowi na drog,
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która od Jezuzalemu idzie ku
Gazie, która jest pusta.

27. A on wstawszy, szed. A
oto m Murzyn rzezaniec,

komornik królowej murzy-
skiej Kandaces, który by nad
wszystkiemi skarbami jej, a
przyjecha by do Jeruzalemu,
aby si modli

;

28. I wraca si, siedzc na
wozie swoim, a czyta Izajasza

proroka.

29. I rzek Duch Filipowi;
Przystp, a przycz si do
tego wozu.

30. A przybieawszy Filip,

usysza go czytajcego Izaja-

sza proroka, i rzek: Rozu-
miesze, co czytasz?

31. A on rzek : Jako mog
rozumie, jeliby mi kto nie
wyoy? I prosi Filipa, a
wstpi i siedzia z nim.
32. A miejsce onego Pisma,

które czyta, to byo: Jako
owca ku zabiciu wiedziony
jest, a jako baranek niemy
przed tym, który go strzye,
tak nie otworzy ust swoich

;

33. W unieniu jego, sd je-

go zniesiony jest, a rodzaj je-

go, któ wypowie ? albowiem
zniesiony by z ziemi ywot
jego.

34. A odpowiadajc rzezaniec
Filipowi, rzek: Prosz ci, o
kim to prorok mówi? Sam o
sobie, czyli o kim innym?
35. Tedy otworzywszy Filip

usta swe, a poczwszy od tego
Pisma, opowiada mu Jezusa.

36. A gdyjechali drog, przy-
jechali nad jedn wod. Tedy
rzek rzezaniec: Otó woda!
Có na przeszkodzie, abym nie
mia by ochrzczony?
37. I rzek Filip: Jeli wie-

rzysz z caego serca, wolno.
A on odpowiedziawszy, rzek

:

Wierz, i Jezus Chrystus jest

Syn Boy.
38. I kaza stan wozowi

;
i

zstpili obadwaj w wod, Fi-
lip i rzezaniec, i ochrzci go.

39. A gdy wystpili z wody,
porwa Filipa Duch Paski, i

nie widzia go wicej rzezaniec,

ale jecha drog swoj, radu-
jc si.

40. A Filip a w Azocie jest

znaleziony, a chodzc kaza E-
wangielij po wszystkich mia-
stach, a przyszed do Cezaryi.

ROZDZIA IX.

A Saul jeszcze dychajc gro-
b i morderstwem przeciwko
uczniom Paskim, przyszed
do najwyszego kapana,
2. I prosi go o listy do Da-

maszku do bónic, i jeliby
tam znalaz tej drogi (t drog 1

idcych,) których mów albo
niewiasty, aby ich zwizane
przywiód do Jeruzalemu.

3. A gdy jecha, stao si,

gdy si przyblia do Dama-
szku, e z prdka owiecia go
wiato z nieba.

4. A padszy na ziemi, usy- 1

sza gos do siebie mówicy:
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Saulu! Saulu
!

przecze mi
przeladujesz?

5. Tedy rzek: Kto jest,

Panie? A Pan rzek : Jam jest

Jezus, którego ty
_

przeladu-

jesz; trudno tobie przeciw

ocieniowi wierzga.

6. A Saul drc i bojc si,

rzek : Panie ! co chcesz, abym
ja uczyni? A Pan do niego:

Wsta, a wnijd do miasta, a

tam ci powiedz, coby ty

mia czyni.

7. A mowie, którzy z nim

byli w drodze, stanli, zdu-

miawszy si; gos tylko sy-

szc, ale nikogo nie widzc.

8. I wsta Saul z ziemi, a

otworzywszy oczy swoje ni-

kogo nie widzia. Tedy ujw-
szy go zark

;

prowadzili go

do Damaszku,
9. Kdy by trzy dni nie wi-

dzc, i nie jad ani pi.

10. A by niektóry ucze w
Damaszku, imieniem Anani-

,

jasz
;

i rzek Pan do niego w
widzeniu: Ananijaszu! A on

j

rzek : Otom ja, Panie

!

1 11. A Pan rzek do niego:

i Wsta, a id na ulic, któr
i zowi prost, a szukaj w do-

|

mu JudowymSaula, imieniem

Tarseczyka
;

albowiem oto

f

si modli.

! 12. I widzia w widzeniu m-
a, imieniem Ananijasza,wcho-

dzcego, i rk na si wka-

[

dajcego, aby przejrza.

. 13. I odpowiedzia Anani-

jasz : Panie ! syszaem od wie-

221

lu o tym mu, jako wiele ze-

go czyni witym twoim w
Jeruzalemie.

14. I tu ma moc od najwy-

szych kapanów, aby wiza
wszystkie wzywajce imienia

twego.

15. I rzek do niego Pan:

Ide; albowiem mi ten jest

naczyniem wybranem, aby no-

si imi moje przed pogany

i królmi i przed syny Izrael-

skimi.

16. Albowiem ja mu uka,
jako wiele musi cierpie dla

imienia mego.

17. I poszed Ananijasz, i

wszed do onego domu, a wo-

ywszy na rce, rzek : Saulu

bracie ! Pan mi posa, Jezus

on, który si ukaza w dro-

dze, któr jecha, aby przej-

rza, aby napeniony Duchem
witym.
18. 1 zarazem spady z oczów

jego jako uski, i wnet przej-

rza, a wstawszy ochrzczony

jest.

19. A wziwszy pokarm, po-

sili si. I by Saul z uczniami,

którzy byli w Damaszku, kil-

ka dni.

20. I zaraz kaza w bóni-

cach Chrystusa, e on jest Sy-

nem Boym.
21. I zdumiewali si wszys-

cy, którzy go suchali, i mó-

wili : Izali to nie jest ten, który

burzy w Jeruzalemie tych,

którzy wzywali imienia tego?

i tu na to przyszed, aby ich
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zwizawszy, wiód do. najwy-
szych kapanów?
22 . A Saul tern wicej zma-

cnia si i zawstydza ydy,
którzy mieszkali wDamaszku,
dowodzc, i ten jest Chrystus.
23. A gdy przeszo nie mao

dm, uradzili ydowie midzy
sob, aby go- zabili.

24. Ale si dowiedzia Saul o
zasadzce ich. Strzegli te bram
w®' dnie i w nocy, aby go za-

25. Lecz uczniowie wziwszy
go w nocy, spucili go po po-
wrozie przez mur w koszu.

26. A gdy przyszed Saul do
Jeruzalemu, kusi si przy-
czy do uczniów; ale si go
wszyscy bali, nie wierzc, aby
by uczniem.

27. Lecz Barnabasz wziw-
szy go, przywiód go do Apo-
stoów, i powiada im, jako w
drodze widzia Pana, a i mó-
wi do niego

,
i jako w Da-

maszku bezpiecznie mówi w
imieniu Jezusowem.
28. I mieszka z nimi w Je-

ruzalemie.

29. A bezpiecznie sobie po-
czynajc w imieniu Pana Je-
zusowem, mówi i gada z Gre-
kami

;
a oni si starali, jakoby

go zabi.

30. O czem dowiedziawszy
si bracia, odprowadzili go do
Cezaryi

;
i odesali go do Tar-

su.

31. A tak zbory po wszyst-
kiej Judzkiej ziemi i Galilei, i

Samaryi miay pokój, budu-W si,, i chodzc w bojani
Paskiej, a przez pociech
Ducha witego rozmnaay
si.

32. I stao si, gdy Piotr ob-
chodzi wszystkie, przyszed
te do witych, którzy mie-
szkali w Liddzie.

33. Tame znalaz czowieka
niektórego, imieniem Eneasza,
od omiu lat na ou lecego/
którybypowietrzem ruszony.
34. 1 rzek mu Piotr: Enea-

<

szu ! uzdrawia ci Jezus Chry-
stus; wstae, a pociel sobie.
I zarazem wsta.
35. A widzieli go wszyscy,,

którzy mieszkali w Liddzie i

w Saronie, którzy si nawró-
cili do Pana.
36. A byaw Joppie niektóra

uczennica, imieniem Tabita,
która, wyoywszy, zowie si
Dorka

;
ta bya pena dobrych

uczynków i jamuny, które
czynia.

37. I stao si w one dni, e
rozniemógszy si, umara; !

któr omywszy, pooyli na
sali.

38. A i Lidda bya blisko
Joppy, uczniowie usyszawszy,
e tam jest Piotr, posali do

|

niego dwóch mów, proszc
go, aby si nie leni przyj
do nich.

39. Tedy wstawszy Piotr,
szed z nimi

;
a gdy przyszed,

wprowadzili go na sal, i ob- i

stpiy go wszystkie wdowy, \
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jaczc i ukazujc suknie i

Jaszcze, które im Dorka ro-

3ia, póki bya z nimi.

40. A Piotr wygnawszy precz

wszystkie, klkn na kolana

modli si, a obróciwszy si

lo onego ciaa, rzek : Tabito,

tfsta ! a ona otworzya oczy

jwoje, i ujrzawszy Piotra, u-

ada.
41. A on podawszy jej rk,
oodniós j ,

a zawoawszy
witych i wdów, stawi j
fcyw.

42. I rozsawio si to po
wszystkiej Joppie, i wiele ich

uwierzyo w Pana.

43. I stao si, e przez wiele

ini zosta Piotr w Joppie u
aiejakiego Szymona, garbarza.

ROZDZIA X.

Aw Cezaryibym niektóry,

imieniem Kornelijusz, setnik,

z roty, któr zwano Wosk

;

2. Pobony, i bojcy si Boga
ze wszystkim domem swoim,

l czynicy jamuny wielkie

Ludowi.

3. A ten si zawsze Bogu
modlc, widzia jawnie w wi-

dzeniu
,
jakoby o dziewitej

godzinie na dzie, Anioa Bo-

dego, e wszed do niego i

kzek mu: Kornelijuszu

!

4. A on pilnie na patrzc,

a przestraszony bdc, rzek

:

Cójest,Panie ? I rzekmu : Mo-
dlitwy twoje i jamuny two-

je wstpiy na pami przed

obliczno Bo.

5. Przeto teraz polij me
do Joppy, a przyzwij Szymo-
na, którego zowi Piotrem.

6. Ten ma gospod u niektó-

rego Szymona, garbarza, który

ma dom nad morzem: tenci

powie, coby mia czyni.

7. A gdy odszed Anio, który

mówi z Kornelijuszem, zawo-

awszy dwóch sug swoich, i

onierza pobonego z tych,

którzy przy nim ustawicznie

byli;

8. A rozpowiedziawszy im
wszystko, posa je do Joppy.

9. A nazajutrz, gdy byli w
drodze, a przybliali si do

miasta, wstpi Piotr na dach,

aby si modli, okoo godziny

szóstej.

10. Abdcakncym, chcia

je
;
a gdy mu oni je goto-

wali, przypado na zachwy-

cenie.

11. I ujrza niebo otworzone

i zstpujce na si naczynie

niejakie, jakoby przecierado

wielkie, za cztery rogi uwi-
zane i spuszczone na ziemi

;

12.W którem byy wszelakie

ziemskie czworonogie zwierz-

ta, i bestyje, i gadziny, i pta-

stwo niebieskie.

13. I sta si gos do niego

:

Wsta Piotrze ! rze a jedz.

14. A Piotr rzek: adn
miar, Panie! gdyem nigdy

nie jad nic pospolitego albo

nieczystego.

15. Tedy zasi powtóre sta

si gos do niego: Co Bóg
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oczyci, ty nie miej tego za
nieczyste.

16. A to si stao po trzy-
kro. I wzite jest zasi ono
naczynie do nieba.

17. A gdy Piotr sam w sobie
wtpi, coby to byo za widze-
nie, które widzia, tedy oto ci

mowie, którzy byli posani
od Kornelijusza, pytajcy si
o dom Szymonowy, stali prze-
de drzwiami;
18. A zawoawszy, wywiady-

wali si, jeliby tam Szymon,
którego zowi Piotrem, go-
spod mia.
19. A gdy Piotr myli o

onem widzeniu
,

rzek mu
Duch: Oto ci trzej mowie
szukaj.

20. Przeto wstawszy, zstp,
a id z nimi, nic nie wtpic:
bomci ja je posa.
21. Tedy Piotr zstpiwszy

do onych mów, którzy od
Kornelijusza do niego posani
byli, rzek: Otom ja jest, któ-
rego szukacie. Có za przyczy-
na, dla którejcie przyszli?

22. A oni rzekli : Kornelijusz
setnik,m sprawiedliwy i bo-
jcy si Boga i majcy dobre
wiadectwo od wszystkiego
narodu ydowskiego, w widze-
niu jest od Anioa witego
napomniony, aby ci wezwa
w dom swój, i sucha sów od
ciebie.

23. Tedy zawoawszy ich do
domu, przyj je do gospody.
A drugiego dnia Piotr szed

z nimi, i niektórzy z braci z
Joppy szli z nim.

24. A nazajutrz weszli do
Cezaryi. A Kornelijusz czeka
ich, wezwawszy powinowatych
swoich i bliskich przyjació.
25. I stao si, gdy wchodzi

Piotr, zabieawszy mu Korne-
lijusz, przypad do nóg jego,
i pokoni si.

26. Ale go Piotr podniós,
mówic: Wsta! i jamci te
jest czowiek.
27. A rozmawiajc z nim,

wszed, a znalaz wiele tych,
którzy si byli zeszli.

28. I rzek do nich : Wy wie-
cie, e si nie godzi mowi
ydowinowi przycza albo
schadzaz cudzoziemcem; lecz
mnie Bóg ukaza, ebym a-
dnego czowieka nie nazywa
pospolitym albo nieczystym.

29. Przetoem te niezbra-
niajc si przyszed, wezwany
bdc; pytam tedy, dlacze-
gocie mi wezwali?
30. A Kornelijusz rzek : Od

czwartego dnia a do tej go-
dziny pociem, a o dziewitej
godzinie modliem si w domu
moim, a otom niektóry sta-n przedemn w odzieniu ja-

snem,

31. I rzek: Kornelijuszu!
wysuchanajest modlitwa two-
ja, a jamuny twoje przyszy
na pami przed obliczno
Bo.
32. Przeto polij do Joppy,

a przyzwij Szymona, którego
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nazywaj Piotrem ;
ten ma go-

spod w domu Szymona, gar-

barza
,
nad morzem

,
który

przyszedszy ,
mówi z tob

bdzie.

33. Zaraz tedy posaem do

ciebie, a ty dobrze uczyni,

e przyszed. Teraz tedy je-

stemy" wszyscy przed obli-

czem Boem przytomni, aby-

my suchali wszystkiego, co
rozkazano od Boga.

34. Tedy Piotr otworzywszy

usta, rzek: Prawdziwie do-

chodz tego, i Bóg nie ma
wzgldu na osoby

;

35. Ale w kadym narodzie,

kto si go boi, a czyni spra-

wiedliwo, jest mu przy-

jemnym.
36. A co si tknie sowa, któ-

re posa synom Izraelskim,

opowiadajc pokój przez Je-

zusa Chrystusa, który jest Pa-

nem wszystkiego,

37. Wy wiecie, co si dziao

po wszystkiem ydostwie, po-

czwszy od Galilei, po chrzcie,

który Jan opowiada

;

38. Jako Jezusa z Nazaretu

pomaza Bóg Duchem wi-
tym i moc, który chodzi,

czynic dobrze i uzdrawiajc

wszystkie opanowane od dy-

jaba
;
albowiemBógby z nim.

39. A mymy wiadkami
wszystkiego tego, co czyni w
krainie Judzkiej i w Jeruzale-

mie, którego zabili, zawiesiw-

szy na drzewie.

40. Tego Bóg wzbudzi dnia

p.
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trzeciego, i sprawi, eby by
objawiony

;

41. Nie wszystkiemu ludowi,

ale wiadkom, przedtem spo-

rzdzonym od Boga, nam, któ-

rzymy z nim jedli i pili po

jego zmartwychwstaniu.

42. I rozkaza nam, abymy
kazali ludowi, i wiadczyli, e
on jest onym postanowionym

od Boga sdzi ywych i u-

marych.
43. Temu wszyscy prorocy

wiadectwo wydaj, i przez

imi jego odpuszczenie grze-

chów wemie kady, co we
wierzy.

44. A gdy jeszcze Piotr mó-

wi te sowa, przypad Duch

wity na wszystkie sucha-

jce tych sów.

45. 1 zdumieli si oni, którzy

byli z obrzezania wierzcy,

którzy byli z Piotrem przy-

szli, e i na pogany dar Ducha

witego jest wylany.

46. Albowiem syszeli je mó-

wice jzykami rozlicznemi i

wielbice Boga. Tedy odpo-

wiedzia Piotr

:

47. Izali kto moe zabroni

wody
,
eby ci nie byli po-

chrzczeni, którzy wzili Ducha

witego jako i my?
48. 1 rozkaza je pochrzci w

imieniu Paskiem. Iprosili go,

aby u nich zosta na kilka dni.

BODZIA XI.

I usyszeli Apostoowie i bra-

cia, którzy byli w Judzkiej

15
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ziemi, e i poganie przyjli
sowo Boe.
2. A gdy Piotr przyszed do

Jeruzalemu, spierali si z nim
ci, którzy byli z obrzezania,
3. Mówic : Wszede do m-
ów nieobrzezanych, a jade
z nimi.

4. Tedy poczwszy Piotr, po-
wiada im porzdnie, mówic :

5. Byem w miecie Joppie,
modlc si; i widziaem w
zachwyceniu widzenie, naczy-
nie niejakie zstpujce jako
przecierado wielkie,za cztery
rogi uwizane, i spuszczone z
nieba, i przyszo a do mnie.

6. W które pilnie wejrzawszy,
obaczyem i widziaem czwo-
ronogie ziemskie zwierzta, i

bestyje, i gadziny, i ptastwo
niebieskie

;

7. 1 usyszaem gos, mówi-
cy do mnie : Wsta, Piotrze

;

rze a jedz.

8. I rzekem : adn miar,
Panie ! albowiem nigdy niepo-
spolitego albo nieczystego nie
wchodzio w usta moje.
9. Tedy mi odpowiedzia po-

wtóre gos z nieba: Co Bóg
oczyci, ty nie miej tego za
nieczyste.

10. A to si stao po trzy-
kro, i zasi to wszystko wci-
gniono do nieba.

11. A oto zarazem trzej m-
owie stanli przed domem, w
którymem by, posani bdc
do mnie z Cezaryi.

12. I rzek mi Duch, abym z

nimi szed, nic nie wtpic.
Szli te ze mn i ci sze bra-
cia, i.weszlimy do domu one-
go ma;
13. Który nam oznajmi, ja-

ko widzia Anioa w domu
swym stojcego i mówicego
do siebie : Polij me do Jop-

py, a przyzwij Szymona, któ-
rego zowi Piotrem.

14. On ci powie sowa, przez
które zbawiony bdziesz, ty i

wszystek dom twój.

15. A gdym ja pocz mówi,
przypad Duchwity na nie,

jako i na nas na pocztku.
16. I wspomniaem na sowo

Paskie, jako by powiedzia:
Janci chrzci wod, ale wy
bdziecie ochrzczeni Duchem
witym.
17. Poniewa im tedy Bóg
da równy dar, jako i nam,
wierzcym w Pana Jezusa
Chrystusa, i któem ja by,
abym móg zabroni Bogu?
18. A to usyszawszy, uspo-

koili si i chwalili Boga mó-
wic: To tedy i poganom da
Bóg pokut ku ywotowi.
19. Lecz oni, którzy byli roz-

proszeni przed utrapieniem,
które si stao dla Szczepana,
przeszli a do Fenicyi i Cypru
i do Antyjochii, nikomu nie

opowiadajc sowa Boego,
tylko samym ydom.
20. A byli niektórzy z nich
mowie z Cypru i z Cyreny,
którzy przyszedszy do Anty-
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jochii, mówili Grekom, opo-

wiadajc Pana Jezusa.

21. I bya z nimi rka Pa-
ska, a wielki poczet uwierzyw-

szy, nawróci si do Pana.

22. I przysza o nicli wie
do uszów zboru, który by w
Jeruzalemie, i posali Barna-

basza, aby szed a do Anty-

jochii.

23. Który tam przyszedszy,

a ujrzawszyaskBo, urado-

wa si, i napomina wszyst-

kich, aby w przedsiwziciu

serca trwali przy Panu.

24. Albowiem bym dobry

i peen Ducha witego i wia-

ry. I przybyo wielkie mnó-

stwo Panu.

25. Potem odszed Barnabasz

do Tarsu, aby szuka Saula, a

znalazszy go, przyprowadzi

go do Antyjochii.

26. I bawili si przez cay

rok przy onym zborze, i uczyli

mnóstwo wielkie
;
a najpierwej

w Antyjochii uczniowie na-

zwani s Chrzecijanami.

27. A w one dni przyszli

prorocy z Jeruzalemu do An-

tyjochii.

28. A powstawszy jeden z

nich imieniem Agabus, oznaj-

mi przez Ducha, i mia by
.

gód wielki po wszystkim o-

krgu ziemskiem, który te
by za Klaudyjusza cesarza.

29. Tedy uczniowie, kady z

nich wedug przemoenia swe-

go, postanowiliposa na wspo-
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moenie braci, którzy mieszka-

li w Judzkiej ziemi.

30. Co tó uczynili, posawszy

do starszych przez rk Bar-

nabaszow i Saulow.

ROZDZIA XH.

A pod one czas, uda si na

to Herod król, aby trapi nie-

które z zboru.

2. I zabi Jakóba, brata Ja-

nowego, mieczem.

3. A widzc, e si to podo-

bao ydom, umyli pojma
i Piotra

:

(a byy dni przani-

ków.)

4. Którego pojmawszy, po-

da do wizienia, poruczywszy

go szesnastu onierzom, aby

go strzegli, chcc go po Wiel-

kiej nocy wywie ludowi.

5. Tedy strzeono Piotra w
wizieniu

,
a modlitwa usta-

wiczna dziaa si od zboru do

Boga za nim.

6. A gdy go ju mia wy-

wie Herod, oneje nocy spa
Piotr midzy dwoma onie-

rzami, zwizany dwoma acu-
chami, a stróe przed drzwia-

mi strzegli wizienia.

7. A oto Anio Paski przy-

stpi, a wiato si rozwie-

cia w gmachu
;
a trciwszy w

bok Piotra, obudzi go, mó-

wic : Wsta rycho ! I opady
acuchy z rk jego.

8. I rzek Anio do niego:

Opasz si
,

a powi obuwie

twoje. I uczyni tak. I rzek

15*
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mu : Odziej si w paszcz twój
a pójd za mn.
9. Tedy wyszedszy Piotr,

szed za nim, a nie wiedzia,
e si to dziao po prawdzie,
co si dziao przez Anioa

;
lecz

mniema, e widzenie widzia.
10. A gdy minli pierwsz i

wtór stra, przyszli do bra-
my elaznej, która wiedzie do
miasta

;
a ta si im sama przez

si otworzya. A wyszedszy,
przeszli jedn ulic, a zarazem
odstpi Anio od niego.

11. Tedy Piotr przyszedszy
do siebie rzek: Teraz znam
prawdziwie, i- posa Pan A-
nioa swego, i wyrwa mi z
rki Herodowej i ze wszyst-
kiego oczekiwania ludu y-
dowskiego.

12. A obaczywszy si, przy-
szed do domu Maryi

, matki
Janowej

, którego nazywano
Markiem, gdzie si ich byo
wiele zgromadzio, i modlili
si.

13. A gdy Piotr koata we
drzwi u przysionka, wysza
dzieweczka

, imieniem Eode,
aby posuchaa:
14. A poznawszy gos Pio-

trowy
,
od radoci nie otwo-

rzya drzwi, ale wbieawszy,
oznajmia, i Piotr stoi u drzwi.

^15. A oni rzekli do niej:
Szalejesz ! Wszake ona twier-
dzia, i si tak rzecz ma. A
oni rzekli: Anio jego jest.

16. Ale Piotr nie przesta ko-

OLOEUM 12.

ata; a gdy otworzyli, ujrzeli
go i zdumieli si.

17. 'A skinwszy na nie r-
k, aby umilknli, rozpowie-
dzia im, jako go Pan wywiód
z wizienia

,
i rzek : Oznaj-

mijcie to Jakóbowi i braciom.
A wyszedszy, szed na inne
miejsce.

18 - A gdy by dzie, sta si
rozruch niemay midzy o-
nierzami o to, coby si z Pio-
trem stao.

19. Lecz Herod, gdy si o
nim wywiadywa, a nie zna-
laz go, uczyniwszy sd o stró-
ach, kaza je na stracenie wy-
wie; a wyjechawszy z Judz-
kiej ziemi do Cezaryi, mieszka
tam.

20. A natenczas Herod my-
dli o wojnie przeciwko Ty-
ryjczykom i Sydoczykom

;

ale oni jednomylnie przyszli
'

do niego, a namówiwszy Ba-
si^

,
podkomorzego królew-

skiego, prosili o pokój, dla
tego

,
i kraina ich miaa y-wno z dzierawy królew-

skiej.

21. A dnia pewnego Herod
oblekszy si w szat królew-
sk

,
i siadszy na stolicy

,
u-

czyni rzecz do nich.

22. A lud woa: Gos Boy,
a nie czowieczy.

23. A zarazem uderzy go
Anio Paski, przeto, e nie
da chway Bogu, a bdc roz-
toczony od robactwa, zdech.
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24. A sowo Paskie rozra-

stao si i rozmnaao.
25. A Barnabasz i Sani wró-

cili si z Jeruzalemu, wyko-

nawszy posug, wziwszy z so-

b i Jana, którego nazywano

Markiem.

RODZIA XIII.

A byli w Antyjocliii we zbo-

rze, który tam by, niektórzy

prorocy i nauczyciele, jako

Barnabasz i Symeon, którego

zwano Niger, i Lucyjus Cyre-

nejczyk, i Manahen, który by
wychowany z Herodem Te-

trarch, i Saul.

2. A gdy oni sub Pask
jawnie odprawiali i pocili,

rzek im Duch wity: Od-

czcie mi Barnabasza i Saula

do tej sprawy, doktórejemich

powoa.
3. Tedy poszczc i modlc

si, i wkadajc na nie rce,

odprawili je.

4. Oni tedy wysani bdc
od Ducha witego, przyszli

do Seleucyi, a stamtd py-
nli do Cypru.

5. A gdy byli w Salaminie,

opowiadali sowo Boe w bó-

nicach ydowskich, a mieli z

sob i Jana do usugi.

6. A przeszedszy on wysp
a do Pafu, znaleli tam jakie-

go czarnoksinika, faszywe-

go proroka, yda, któremu
imi byo Barjezus.

7. Który by przy zacnym
starocie

,
Sergijuszu Pawle,

mu roztropnym. Ten przy-

zwawszy Barnabasza i Saula,

pragn sucha sowa Boego.

8. Lecz si im sprzeciwi Eli-

mas, on czarnoksinik, (albo-

wiem si tak wykada imi
jego,) starajc si, jakoby’ sta-

rost od wiary odwróci.

9. Tedy Saul, (którego zowi
i Pawem,) napeniony bdc
Ducha witego, a pilnie na
patrzc,

10. Rzek : O peny wszelkiej

zdrady i wszelkiej przewrotno-

ci, synu dyjabelski, nieprzy-

jacielu wszelkiej sprawiedli-

woci ! nie przestaniesze pod-

wraca prostych dróg Pa-
skich?
11. A oto teraz rka Paska

nad tob: i bdziesz lepym,
nie widzc soca a do cza-

su. A zarazem przypada na
chmura i ciemno, a bkajc
si, szuka, ktoby go wiód za

rk.
12. Tedy widzc starosta, co

si stao, uwierzy, zdumiewa-

jc si nad nauk Pask.
13. A puciwszy si z Pafu

Pawe i ci, którzy z nim byli,

przyszli do Pergi Pamfiliej-

skiej. A Jan odszedszy od

nich, wróci si do Jeruzale-

mu.
14. A oni odszedszy z Pergi,

przyszli do Antyjochii Pisy-

dejskiej, a wszedszy do bóni-

cy w dzie sobotni, usiedli.

15. A po przeczytaniu zako-

nu i proroków, posali do nich
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przeoeni bónicy, mówic:

i
Mowie bracia ! macieli wol
jakie napominanie uczyni do
ludu, mówcie.
16. Tedy powstawszy Pawe,

a rk skinwszy rzek: M-
owie Izraelscy, i którzy si
boicie Boga! suchajcie:

17. Bóg ludu tego Izraelskie-
go wybra ojców naszych, i

wywyszy lud, gdy byli przy-
chodniami w ziemi Egipskij,
i w ramieniu wyicgnionem
wywiód je z niej.

18. I przez czas czterdziestu
lat znosi obyczaje ich na pusz-
czy.

19. A wygadziwszy siedm
narodów w ziemi Chananej-
skiej, losem rozdzieli midzy
nie on ziemi ich.

.
20. A potem okoo czterysta

i pidziesit lat dawa im s-
dziów, a do Samuela proro-
ka.

21. A od onego czasu prosili
o króla. I da im Bóg Saula,
syna Cysowego, ma z poko-
lenia Benjaminowego, przez
lat czterdzieci.

22. A gdy go odrzuci, wzbu-
dzi im Dawida za króla, któ-
remu te wiadectwo wyda-
wajc powiedzia : Znalazem
Dawida, syna Jessego, ma
wedug serca mego, który
bdzie czyni wszystk wol
moj.
23. Z jego nasienia Bóg we-
dug obietnicy wzbudzi Izrae-
lowi zbawiciela Jezusa.

24. Przed którego przyj-
ciem kaza Jan chrzest po-
kuty wszystkiemu ludowi Iz-

raelskiemu.

25. A gdy Jan dokona bie-
gu swego, rzek : Kim mi by
mniemacie? Nie jestem ja, ale
oto idzie za mn, u którego
nóg obuwia nie jestem godzien
rozwiza.
26. Mowie bracia, synowie

narodu Abrahamowego, i któ-
rzy si midzy wami Boga bo-

j ! wamci sowo zbawienia te-

go posane jest.

27 . Albowiem ci, co mieszkaj
w Jeruzalemie, i przeoeni ich,

nie znajc tego Jezusa i gosów,
prorockich, które przez kady
sabat bywaj czytane, wype-
nili je, osdziwszy go.

28. A adnej przyczyny mier-
ci w nim nie znalazszj^, pro-
sili Piata, aby by zabity.

29. A gdy wykonali wszyst-
ko, co o nim byo napisane,
zdjwszy go z drzewa, woyli
go do grobu.

30. Ale go Bóg wzbudzi od
umarych.
31. Który widzianyjest przez •

wiele dni od tych, którzy z
nim pospou przyszli z Gali-
lei do Jeruzalemu, którzy s
wiadkami jego przed ludem.
32. I my wam opowiadamy

.

t obietnic, która si ojcom
staa, i j Bóg wypeni nam,
dziatkom ich

,
wzbudziwszy

Jezusa.

33. Jako te w Psalmie wtó-
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rym napisane jest: Syn mój

jeste ty, jam ciebie dzi spo-

dzi.

34. A i go wzbudzi od u-

marych, aby si wicej nie

wróci do skaenia, tak powie-

dzia : Damwam wite dobro-

dziejstwa Dawidowe wierne.

35! Przeto i indziej powiada

:

Kie dasz witemu twemu

widzie skaenia.

36. Albowiemci Dawid za

wieku swego usuywszy woli

Boój ,
zasn i przyczony

jest do ojców swoich, a widzia

skaenie.

37. Lecz ten, którego Bóg

wzbudzi, nie widzia skaenia.

38. Kieche wam tedy bdzie

wiadomo, mowie bracia, i
si wam przez tego opowiada

odpuszczenie grzechów

:

39. 1 od wszystkiego, od cze-

gocie nie mogli by przez za-

kon Mojeszowy usprawiedli-

^ wieni, przez tego kady wie-

rzcy usprawiedliwiony bywa.

40. A przeto patrzcie, aby

na was nie przyszo to, co po-

wiedziano w prorokach

:

41. Obaczcie wy wzgardzi-

. ciele, i dziwujcie si,
_

a wni-

wecz si obrócie
;
bo ja spra-

wuj spraw za dni waszych,

spraw, której nie wierzycie,

choby wam kto o niej po-

wiada.
42. A gdy oni wychodzili z

bónicy ydowskiej, prosili ich

poganie, aby i w drugi sabat

mówili do nich te sowa.

231

43. A po rozpuszczeniu zgro-

madzenia, poszo wiele ydów,

i nabonych nowowierników

za Pawem i Barnabaszem,

którzy mówic do nich, ra-

dzili im, aby trwali w asce

Boej.
44. A w drugi sabat, niemal

wszystko miasto si zgroma-

dzio na suchanie sowa Bo-

ego.
, .

45. Tedy ydowie widzc

lud, napenieni s zazdroci,

i przeciwiali si temu, co Pa-

we powiada ,
mówic prze-

ciwko temu i blunie.

46. A Pawe i Barnabasz,

bezpiecznie mówic, rzekli:

Wamci najpierwej miao by
opowiadane sowo Boe; ale

oniewa je odrzucacie, a s-

zicie si by niegodnymi y-
wota wiecznego, oto si obra-

camy do pogan.

47. Albowiem nam tak roz-

kaza Pan, mówic : Pooyem
ci wiatoci poganom, aby
by zbawieniem a do krajów

ziemi.

48. A syszc to poganie,

radowali si, i wielbili sowo

Paskie, i uwierzyli, ile ich

kolwiek byo sporzdzonych

do ywota wiecznego.

49. 1 roznosio si sowo Pa-
skie po wszystkiej onej krai-

nie.

50. A ydowie poduszczali

niewiasty nabone i uczciwe, i

przedniejszew miecie; a wzbu-

dzili przeladowanie przeciw
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ko Pawowi i przeciwko Bar-
nabaszowi, i wygnali je z gra-
nic swoich.

51. A oni otrzsnwszy proch
z nóg swoich na nie, przyszli
do Ikonii.

52.. A uczniowie byli nape-
nieni radoci i Ducha witego.

ROZDZIA XIV.

X stao si w Ikonii, e take
weszli do bónicy ydowskiej,
a tak mówili, e uwierzyo i

ydów i Greków wielkie mnó-
stwo.

2.. Lecz ydowie, którzy nie
uwierzyli, podburzyli i zaj-
trzyli serca pogan przeciwko
braci.

3. I byli tam przez dugi
czas, bezpiecznie mówic w
Panu, który dawa wiadectwo
sowu aski swojej, i czyni to,

e si dziay znamiona i cuda
przez rce ich.

4. I rozerwao si mnóstwo
miejskie, a byli jedni z yda-
mi, a drudzy z Apostoami.

A gdy si wzburzyli i po-
ganie i ydzi z ksity swoi-
mi, aby je zelyli i ukamiono-
wali:

6. Zrozumiawszy to, uciekli
do miast Likaoskich, do Li-
stry i do Derby, i do okolicznej
krainy,

7. A tam kazali Ewangielij.
8. Am niektóry w Bistrze

chory na nogi siedzia, bdc
chromy z ywota matki swo-
jej, który nigdy nie chodzi.

9. Ten sucha Pawa mówi-
cego : któryna pilnie patrzc,
i widzc, i mia wiar, eby
móg hy uzdrowiony,
10. Rzek wielkim gosem:
Sta prosto na nogi twoje : i

wyskoczy i chodzi.
11. A lud widzc, co Pawe

uczyni, podnieli gos swój,
mówic po likaosku : Bogo-
wie stawszy si podobni lu-
dziom, zstpili do nas.

12. I nazwali Barnabasza Jo-
wiszem, a Pawa Merkuryju-
szem, poniewa on prowadzi
rzecz.

13. Tedy kapan Jowisza, któ-
ry by przed miastem ich, wo-
y z wiecami do wrót przy-
wiódszy, chcia ofiary z ludem
sprawowa.

14; Co gdy usyszeli Aposto-
owie Barnabasz i Pawe, roz-
darszy szaty swoje, wpadli
midzy lud, woajc,
15. I mówic: Mowie! có

to czynicie? I mymy ludzie,
tyme biedom jako i wy pod-
dani, którzy wam opowiada-
my, abycie si od tych mar-
noci nawrócili do Boga ywe-
go, który uczyni niebo i zie-

mi i morze, i wszystko co w
nich jest.

16. Który za przeszych wie-
ków dopuszcza wszystkim po-
ganom, aby chodzili za droga-
mi swemi.

17. Aczkolwiek nie zanie-
cha samego siebie prócz wia-
dectwa, czynic dobrze, dawa-
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jc nam z nieba dde, i czasy

urodzajne, napeniajc pokar-

mem i weselem serca nasze.

18. A to mówic, zaledwie

uspokoili lud, e im nie ofiaro-

wa.
19. A nadeszli z Antyjochn

i z Ikonii ydowie, którzy na-

mówiwszy lud i ukamiono-

wawszy Pawa, wywlekli za

miasto,mniemajceby umar.

20.. Lecz gdy go uczniowie

obstpili, wstawszy, wszed do

miasta, a nazajutrz odszed z

Barnabaszem do Derby.

21. A opowiedziawszy Ewan-

gielij onemu miastu, i wiele

uczniów pozyskawszy, wrócili

si do Listry, do Ikonii, i do

Antyjochii;

22. Utwierdzajc dusze ucz-

niów, i napominajc, aby trwa-

li w wierze, i mówic : e przez

wiele ucisków musimy wnij
do królestwa Boego.

23. A gdy im przez gosy po-

stanowili starsze w kadym
zborze, i modlili si z postami,

poruczyli je Panu, w którego

uwierzyli.

24. A przeszedszy Pisydyj,

przyszli do Pamfilii.

25. I opowiedziawszy sowo
BoewPergii, poszli doAtalii.

26. A stamtd pynli do An-

tyjocbii
,
skd byli oddani

• asce Boej ku tej sprawie,

któr wykonali.

27. A gdy tam przyszli i zgro-

madzili zbór, oznajmili, co Bóg
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przez nie uczyni, a i poga-

nom drzwi wiary otworzy.
.

28. I mieszkali tam czas nie

may z uczniami.

ROZDZIA XV.

A niektórzy przyszedszy z

Judzkiej ziemi, nauczali braci

:

I jeli si nie obrzeecie we-

dug zwyczaju Mojeszowego,

nie moecie by zbawieni.

2. A gdy rónic i spór nie

may Pawe i Barnabasz mieli

z nimi, postanowili, aby Pawe
i Barnabasz i niektórzy inni z

nieb szli do Apostoów, i do

starszych do Jeruzalemu, z

strony tego sporu.

3. Oni tedy bdc odprowa-

dzeni od zboru, szli przez Fe-

nicyj i Samaryj, powiadajc

0 nawróceniu poganów, i uczy-

nili wielk rado wszystkim

braciom.

4. A gdy przyszli do Jeruza-

lemu, przyjci byli od zboru

1 od Apostoów i starszych, i

opowiedzieli
,
cokolwiek Bóg

przez nie czyni.

5. Ale powstali niektórzy z

sekty Faryzeuszów ,
którzy

byli uwierzyli, mówic : e ich

trzeba obrzeza i rozkaza im,

eby zachowali zakon Moje-

szowy.

6. Zgromadzili si tedy Apo-

stoowie i starsi, aby wejrzeli

w t spraw.
7. A gdy by wielki spór o

tern, powstawszy Piotr rzek

do nich : Mowie bracia ! wy
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wiecie, e od dawnych dni Bóg
mi obra midzy wami, aby
przez usta moje poganie su-
chali sowa Ewangielii i uwie-
rzyli.

8. A Bóg, który zna serca, wy-
da im wiadectwo, dawszy im
Ducha witego, jako i nam.
9. I nie uczyni adnej róni-

cy midzy nami a nimi, wiar
oczyciwszy serca ich.

10. Przeto teraz, przecz ku-
sicie Boga, kadc jarzmo na
szyj uczniów, którego ani oj-
cowie nasi, ani my znosiem.y
nie mogli?
11. Ale przez ask Pana Je-

zusa Chrystusa wierzymy, i
bdziemy zbawieni tym sposo-
bem, jako i oni.

12. I milczao wszystko ono
mnóstwo, a suchali Barnaba-
s

.

zaj Dawa, którzy opowiada-
li, jako wielkie znamiona i cu-
da czyni Bóg przez nie mi-
dzy pogany.
13. A gdy oni umilknli, od-

powiedzia Jakób, mówic:M-
owie bracia! suchajcie mi.
14. Szymon powiedzia, jako

Bóg najpierwej wejrza na po-
gany,

^

aby z nich wzi lud
imieniowi swemu.
15. A z tern si zgadzaj mo-
wy prorockie, jako jest napi-
sano :

16. Potem si wróc, a pobu-
duj zasi przybytek Dawido-
wy upady, a obaliny jego za-
si pobuduj i znowu go wy-
stawi,

17. Aby ci, co pozostali z lu-
dzi, szukali Pana, i wszyscy
narodowie, nad którymi wzy-
wano imienia mojego, mówi
Pan, który to wszystko czyni.
18. Znajome s Bogu od

wieku wszystkie sprawy jego.
19. Przeto moje zdanie jest,

eby nie trwoy tych, którzy
si z poganów do Boga nawra-
caj.

20. Ale raczej pisa do nich,
aby si wstrzymywali od splu-
gawienia bawanów, i odwsze-
teczestwa i od rzeczy dawio-
nych i ode krwi.
21. Albowiem Mojesz od da-

wnych wieków ma w kadem
miecie te, którzy go opowia-
daj, gdy go w bónicach na
kady sabat czytaj.

.

22. Tedy si zdao Apostoom
i starszym ze wszystkim zbo-
rem, aby wybrane z poród
siebie me posali do Antyjo-
chyi z Pawem i z Barnaba- *

szem, to jest Judasa, którego ,

zwano Barsabaszem, i Syl, :me przedniejsze midzy bra- ‘

mi.
23. Napisawszy to przez r- ,k ich : Apostoowie i starsi i

bracia tym, którzy s w Anty-
1

jochyi i w Syryi i w Cylicyi, •

?

braciom, którzy s z pogan,
zdrowia yczymy

;

24. Poniewaemy syszeli, e
niektórzy wyszedszy od nas,
zatrwoyli was sowy, wtlc
dusze wasze a mówic, e si
musicie obrzeza, i zakon za-

]
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chowywa, którymemy tego
|

omieszkaliwAntyjodiyi^nau-

nie poruczyli,

25. Zdao si nam jedno-

mylnie zgromadzonym, po-

sa do was me wybrane z

miymi naszymi, z Barnaba-

szem i z Pawem,
26. Z ludmi, którzy wydali

dusze swe dla imienia Pana

czajc i opowiadajc z wielo-

ma innymi sowo Paskie.

36. A po kilku dniach rzek

Pawe doBarnabasza : Wróciw-

szy si, nawiedmy braci na-

szych po wszystkich mia-

stach, w którychemy opowia-

dali sowo Paskie, jakoli si

naszego, Jezusa Chrystusa.

27. Przeto posalimy Juda-

sa, i Syl, którzy wam i ustnie

to powiedz.

28. Albowiem zdao si Du-

chowi witemu i nam, aby-

my wicej nie kadli na was

adnego ciaru, oprócz tych

rzeczy potrzebnych;

29. Abycie si wstrzymy-

wali od rzeczy bawanom ofia-

rowanych, i od krwi i od rze-

czy dawionych i od wszete-

czestwa, których rzeczy jeli

sistrzedz bdziecie, dobrze u-

czynicie. Miejcie si dobrze.

'

30. A tak oni bdc odpra-

wieni, przyszli do Antyjochyi,

a zgromadziwszy mnóstwo, od-

dali list.

31. A przeczytawszy, rado-

wali si z onej pociechy.

32. A Judas i Sylas, bdc i

oni prorokami, dugiemi so-

wy napominali braci i utwier-

dzali je.

33. A zamieszkawszy tam do

czasu, odprawieni s z poko-

jem od braci do Apostoów.

34. Lecz Syli zdao si tam

zosta.

35. Take Pawe i Barnabasz

maj.
37. Tedy Barnabasz radziy

aby z sob wzili i Jana, któ-

rego zwano Markiem.

38. Ale si to Pawowi nie

zdao bra tego z sob, który

by odszed od nich z Pamfilii,

a nie chodzi z nimi na on
prac.
39. I wszcz si midzy ni-

mi wielki gniew, tak i odszed

jeden od drugiego, a Barna-

basz wziwszy z sob Marka,

pyn do Cypru.

40. Ale Pawe obrawszy so-

bie Syl, wyszed, bdc po-

ruczony asce Boej od braci:

41. I przechodzi Syryj i

Cylicyj, utwierdzajc zbory.

BODZIA XVI.

I przyszed do Derby i do Li-

stry
;
a oto tam by ucze nie-

który, imieniem Tymoteusz,

syn niektórej niewiasty y-
dówki wiernej, a ojca Greka.

2. Temu wiadectwo dawali

bracia, którzy byli w Listrze

i w Ikonii.

3. Chcia tedy Pawe, aby

ten z nim szed, którego wziw-

szy, obrzeza dla ydów, któ-
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izy byli na onych miejscach-

P° wfyscy wiedzieli, e ojciec
jego by Grekiem.
4. A gdy chodzili po mia-

stach, podawali im ku chowa-
niu ustawy, które byy posta-
nowione od Apostoów, i star-
szych, którzy byli w Jeruza-
lemie.

5. A tak si zbory utwierdza-
y w wierze, i przybywao ichw liczbie na kady dzie.

.

6
:

^edy przeszedszy Frygi-
j i Galatsk krain, zawci-
gnieni bdc od Ducha wi-
tego, aby nie opowiadali sowa 1

-Boego w Azyi,

7. Przyszedszy do Mizyi, ku-
sili si i do Bitynii, ale im
Duch Jezusowy nie dopuci.
8. Tedy minwszy Mizyj,

zstpili do Troady.
9. I pokazao si Pawowi w

j
Rdzenie : M niejaki

cedonii, a ratuj nas.

10. A ujrzawszy to widzenie
zarazemy si starali o to ja-
kobymy si pucili do Mace-
doni bdc tego pewni, i
nas Pan powoa, abymy im
kazali Ewangielij.

11. Puciwszy si tedyzTroa-
dy, prostomy bieeli do Sa-
motracyi, a nazajutrz do Nea-
polu.

12. A stamtd do Filipowa,
które jest pierwsze miasto tej
czci Macedonii nowo osa-

ACTA APOSTOLOPUM 16.

dzone
; i zostalimy w onem

miecie przez kilka dni.
13. A w dzie sabatu wyszli-my przed miasto nad rzek

gdziezwyky bywa modlitwy'
a usiadszy mówilimy do nie-
wiast, które si tam byy ze-
szy. J

\

14. A niektóra niewiasta,^
imieniem Lidyja, która szar-
at sprzedawaa w miecie Ty-
jatyrskiem, Boga si bojca,'
suchaa

: której Pan otworzy
serce, aby pilnie suchaa tego,
co Pawe mówi.

I

.3^' si ochrzcia i dom
jej, prosia, mówic: Ponie-
waecie mi osdzili wiern
byc Panu, wszedszy do domu
mego, mieszkajcie; i przymu-
sia nas.

16. I stao si, gdymy szli
na modlitw, i niektóra" dzie-
weczka, co miaa ducha wie- i

szczego, zabieaa nam, a ta
wielki zysk panom swoim «

przynosia, wróc.
17. Ta chodzc za Pawem i

;

za nami, woaa mówic: Ci *

ludzie sugami s Boga naj-
wyszego, którzy nam opowia- tdaj drog zbawienia.

18. A to czynia, przez wiele
dm

;
ale Pawe bolejc nad tern

i obróciwszy si, rzek onemu
duchowi: Rozkazuj w imie-
niu Jezusa Chrystusa, aby
wyszed od niej. I wyszed o- :

neje godziny.

19. A widzc panowie jej, i fzgina nadzieja zysku ich,
j
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pojmawszy Pawa i Syl, ci-

gnli je na rynek przed urzd,

°20. A stawiwszy je przed het-

many, rzekli: Ci ludzie czyni

zamiszanie w miecie naszem,

bdc ydami

:

21. I opowiadaj zwyczaje,

których si nam nie godzi

przyjmowa ani zachowywa,

poniewaemy Rzymianie.

22. I powstao pospólstwo

rzeciwko nim, a hetmani roz-

arszy szaty ich, kazali je

siec rózgami.

23. A gdy im wiele plag za-

dali, wrzucili je do wizienia,

przykazawszy stróowi wi-

zienia,aby ich dobrze opatrzy.

24. Który wziwszy takie roz-

kazanie, wsadzi je do naj-

gbszego wizienia, a nogi ich

zamkn w kod.
25. A o pónocy Pawe i Sy-

las modlc si, chwalili Boga

pieniami, tak, e je syszeli

winiowie.

26. 1 powstao z prdka wiel-

kie trzsienie ziemi, e si po-

ruszyy grunty wizienia, i za-

razem si otworzyy wszystkie

drzwi, i wszystkich si zwizki

rozwizay.

27. A ocuciwszy si stró

wizienia i ujrzawszy otworzo-

ne drzwi u wizienia, doby
miecza, chcc si sam zabi,

mniemajc, i winiowie po-

uciekali.

28. Lecz Pawe zawoa go-

sem wielkim, mówic: Kie
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czy sobie nic zego: bomy
sami wszyscy.

29. A kazawszy zawieci,

wpad tam, a drc przypad

do nóg Pawowi i Syli

:

30. A wywiódszy je z wi-

zienia, rzek: Panowie ! comam
czyni, abym by zbawiony ?

31. A oni rzekli: Wierz w
Pana Jezusa Chrystusa,

.

a b-
dziesz zbawiony, ty i dom

twój.

32. I opowiadali mu sowo

Paskie, i wszystkim, którzy

byli w domu jego.

33. A wziwszy je oneje go-

dziny w nocy, omy rany ich

i ochrzci si zaraz, on i wszys-

cy domownicy jego.

34. A wprowadziwszy je do

domu swego, nagotowa im

stó, i weseli si ze wszystkim

domem swoim
,
uwierzywszy

Bogu.

35. A gdy by dzie, posali

hetmani sugi miejskie
,
mó-

wic: Wypu one ludzie.

36. 1 oznajmi stró wizienia

te sowa Pawowi, i hetmani

posali, abycie byli wypusz-

czeni: teraz tedy wyszedszy,

idcie w pokoju.

37. Ale im Pawe rzek : U-

siekszy nas jawnie rózgami

nie przekonanych
,

gdyemy
s ludzie Rzymianie, wrzucili

do wizienia
;
a teraz nas po-

tajemnie wyganiaj? Nic z te-

go
;
ale sami niech przyjd i

wyprowadz nas.

38. Tedy powiedzieli hetma-
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nom sudzy miejscy te sowa.
I zlkli si, usyszawszy, e
byli Rzymianie.
39. A przyszedszy, przepro-

sili ich, a wywiódszy ich, pro-
sili ich, aby wyszli z miasta.
10. Wyszedszy tedy z wi-

zienia, weszli do Lidyi, a
ujrzawszy braci, pocieszyli je
i odeszli.

ROZDZIA XVH.
A przeszedszy Amfipolim i

Apolonij, przyszli do Tesalo-
niki, gdzie bya bónica y-
dowska.

2. Tedy Pawe wedug zwy-
czaju swego wszed do nich, a
przez trzy sabaty kaza im z
Pisma

;

t

3. Wywodzc i pokazujc to,

e Chrystus mia cierpie i

powsta od umarych, a i ten
Jezus jest Chrystusem, które-
go ja wam opowiadam.
4. I uwierzyli niektórzy z

nich, a przyczyli si do
Pawa i do Syli, i wielkie mnó-
stwo nabonych Greków, i nie-
wiast przedniejszych nie mao.
5. Ale Zydowie, którzy nie

uwierzyli, zdjci zazdroci,
przywziwszy do siebie nie-
którychlekkomylnych izych
mów,a zebrawszy kup uczy-
nili rozruch w miecie, a na-
szedszy na dom Jazona, szu-
kali ich, aby ich wywiedli
przed lud.

6. A nie znalazszy ich, ci-
gnli Jazona i niektórych braci

do przeoonych miasta, woa-
jc: Oto ci, którzy wszystek
wiahwzruszyli, i tu te przy-
szli;

7. Które przyj Jazon; a ci

wszyscy czyni przeciwko de-
kretom cesarskim, powiada-
jc, i jest inszy król, Jezus.
8. A. tak wzburzyli pospól- :

stwo i przeoonych miasta,
którzy to syszeli.

9. Ale oni wziwszy suszn
spraw od Jazona i od innych,
pucili je.

10. A bracia wnet w nocy
wysali i Pawa i Syl do Be-
rei

;
którzy tam przyszedszy,

weszli do bónicy ydowskiej.
11. A ci byli zacniejsi nad

one, co byli w Tesalonice,
którzy przyjli sowo Boe ze
wszystk ochot, na kady
dzie rozsdzajc Pisma, je-
liby si tak miao.
12. Przeó wiele ich z nich

uwierzyo, i Greckich niewiast
uczciwych, i mów nie mao.
13. A gdy si dowiedzieli

om, co byli z Tesaloniki y-
dowie, e i w Berei opowia-
dane byo sowo Boe od

'

Pawa, przyszli i tam, pod-
burzajc pospólstwo.
14. Ale bracia wnet wysali

Pawa, aby szed jakoby do
morza; a Sylas i Tymoteusz
tam zostali.

15. A ci, którzy prowadzili
Pawa, doprowadzili go a do
Aten, a wziwszy rozkazanie
do Syli i do Tymoteusza, eby
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co najrychlej przyszli do nie-

go, odeszli.

16. A gdy ich Pawe w Ate-

nach czeka, porusza si w
nim duch jego, widzc ono

miasto poddane bawochwal-

stwu.

17. A przeto miewa rozmo-

w z ydami, i z ludmi na-

bonymi, w bónicy i na ryn-

ku na kady dzie, z kim si

mu trafio.

18. Tedy niektórzy z Epi-

kurejczyków i Stoików filozo-

fowie spierali si z nim, a nie-

którzy mówili : Có wdy ten

plotka mówi chce? A dru-

dzy : Zdaje si by opowiada-

czem obcych bogów; bo im

Jezusa i zmartwychwstanie o-

powiada.

19. A porwawszy go, wiedli

do Areopagu, mówic: Moe-
myli wiedzie

,
co to jest za

nowa nauka, któr ty opo-

wiadasz ?

20. Bo jakie obce rzeczy

przynosisz do uszów naszych

;

chcemy tedy wiedzie, cowdy
z tego ma by?
21. (A wszyscy Ateczycy, i

cudzoziemscy gocie niczem

inszem si nie bawili, tylko

powiadaniem albo suchaniem
nowin.)

22. Tedy Pawe stanwszy
w porodku Areopagu, rzek

:

Mowie Atescy! z kadej
miary was widz nader nabo-

nych.
23. Albowiem przechadzajc

si, i przypatrujc waszym
naboestwom, znalazem te
otarz

,
na którym napisano

:

Nieznajomemu Bogu. Którego

tedy nie znajc chwalicie, tego

ja wam opowiadam.

24. Bo który uczyni wiat i

wszystko, co na nim, ten b-
dc Panem nieba i ziemi, nie

mieszka w kocioach rk
uczynionych.

25. Ani rkoma ludzkiemi

chwalony bywa, jakoby czego

potrzebowa, poniewa on daje

wszystkim ywot, i oddech, i

wszystko.

26. I uczyni z jednej krwi

wszystek naród ludzki, aby

mieszka po wszystkiem obli-

czu ziemi, zamierzywszy przed-

tem rozrzdzone czasy, i za-

mierzone granice mieszkania

ich:

27. Aby szukali Pana, owaby

go sn namacali i znaleli,

aczkolwiek od kadego z nas

nie jest daleko.

28. Albowiem w nim yjemy
i ruchamy si i jestemy, jako

i niektórzy z waszych poetów

powiedzieli: emy i my ro-

dzin jego.

29.Bdc tedy rodzinBo,
nie mamy rozumie, eby zo-

tu albo srebru, albo kamie-

niowi misternie rytemu, albo

wymysowi czowieczemu, Bóg
mia by podobny.

30. Aczkolwiek tedy prze-

lda Bóg czasom tej niewia-

omoci, ale teraz oznajmuje
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ludziom wszystkim wszdy,
aby pokutowali

;

3 1 .Przeto i postanowi dzieó,
w który bdzie sdzi wszystek
wiat w sprawiedliwoci przez
ma, którego na to nazna-
czy, upewniajc o tern wszyst-
kich, wzbudziwszy go od u-
marych.
32. A usyszawszy o zmar-

twychwstaniu jedni si na-
miewali, a drudzy mówili:
Bdziemy ci znowu o tern su-
cha.
33. I tak Pawe wyszed z

porodku nich.

34. A mowie niektórzy
przyczywszy si do niego,
uwierzyli, midzy którymi te
by Dyjonizyjusz Areopagit-
czyk, i niewiasta imieniem Da-
marys, i inni z nimi.

ROZDZIA XVIII.

Potem Pawe odszedszy z
Aten, przyszed do Koryntu

;

2. A znalazszy niektórego
yda, imieniem Akwil, ro-
dem z Pontu, któryby wieo
zWoch przyszed z Pryscyll,
on sw, (dla tego i by
Klaudyjusz postanowi, aby
wszyscy ycowie z Rzymu
wyszli,) przyszed do nich

;

3. A i by tego rzemiosa,
mieszka u nich i robi

;
albo-

wiem rzemioso ich byo, robi
namioty.

4. Tedy miewa rozmow w
bónicy na kady sabat, i po-
zyskiwa i ydy i Greki.

5. A gdy przyszli z Macedc
nii Sylas i Tymoteusz, cinic
nybyw duchu Pawe, owiad
czajc ydom, e Jezus jes
Chrystusem.
6. Lecz gdy si oni sprzci

wiali i blunili, otrzsnwszy
proch z szat, rzek do nich
Krew wasza na gow wasz
jam jest czysty, od tego czasu
pójd do pogan.
7. A odszedszy stamtd

wszed do domu niejakiego
czowieka, imieniemJusta, su-
cego Bogu, którego dom by
podle samej bónicy.
8. Lecz Kryspus, przeoony

bónicy, uwierzy Panu ze
wszystkim domem swoim, i

wiele z Koryntczyków sucha-
jc, uwierzyli, i ochrzczeni s.
9. Zatem Pan rzek Pawowi
w nocy w widzeniu : Nie bój
si, ale mów, a nie milcz.

10. Bom ja jest z tob, a a-
den si na ci nie targnie, aby
mia co zego uczyni; albo-,
wiem ja wielki lud mam w t

tern miecie.

11. I mieszka tam rok i sze
miesicy, nauczajc u nich so-
wa Boego.
12. A gdy Galijo by staro-

f

st w Achai, powstali jedno-
mylni ydowie przeciwko
Pawowi, i przywiedli go do
sdu, mówic:
13. Ten namawia ludzi, aby

"

przeciwko zakonowi Boga
$

chwalili.

14. A gdy Pawe mia usta j
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otworzy, rzek Galijo do y-
dów: O ydowie! gdyby si
wain byo jakie bezprawie sta-

o, albo jaka krzywda, su-
szniebym was znosi

;

15. Lecz jeli jest jaka gadka
0 sowach i o imionach i o

zakonie waszym, sami tego

atrzeie; albowiem ja tego s-
zi by nie chc.
16. I odegna je od sdowej

stolicy.

17. Tedy porwawszy wszys-

cy Grekowie Sostena, prze-

oonego bónicy, bili go przed
sdow stolic, a Galijo na to

nic nie dba.
18. A Pawe pomieszkawszy

tam jeszcze przez nie mao dni,

poegnawszy si z brami, py-n do Syryi, a z nim Pryscylla
1 Akwilas, ogoliwszy gow w
Kienchreach : bo by uczyni
lub.

19. Zatem przyszed do Efe-

zu i tam je zostawi, a sam
wszedszy do bónicy, mia
rozmow z ydami.
20. A gdy go oni prosili, aby

u nich przez duszy czas za-

mieszka, nie zezwoli;

21. Ale si z nimi poegnaw-
szy, rzek: Koniecznie ja mu-
sz wito nadchodzce w Je-

ruzalemie obchodzi
;

lecz si
zasi do was wróc

,
bdzieli

wolaBoa. I puci si z Efezu.

!

22. A gdy przyszed do Ce-
zaryi, wstpiwszy do Jeruza-
lemu, a pozdrowiwszy zbór,

szed do Antyjochii

;

p.

23. I zamieszkawszy tam
przez niektóry czas, wyszed,
obchodzc porzdnie krain
Galatsk, i Frygij, utwier-

dzajc wszystkich uczniów.

24. Ayd niektóry imieniem
Apollos. rodem z Aleksandrytm wymowny, przyszed do
Efezu, bdc monym w Pis-

mach.

25. Ten by wprawiony w
drog Pask, a paajcw du-

chu, mówi i naucza pilnie o
Panu, wiedzc tylko o chrzcie

Janowym.
26. Ten pocz bezpiecznie

mówi w bónicy. Którego u-

syszawszy Akwilas i Pryscyl-

la, przyjli go do siebie, i do-

stateczniej mu wyoyli drog
Bo.
27. A gdy chciai do Achai,

napomniawszy go bracia
,

pi-

sali do uczniów, aby go przy-

jli; który gdy tam przyszed,
wiele pomaga tym, którzy u-

wierzyli z aski Boej.
28. Albowiem potnieydy

przekonywa, jawnie tego do-

wodzc z Pisma, i Jezus jest

Chrystusem.

RODZIA XIX.

I stao si, gdy Apollos by
w Koryncie, i Pawe obszed-
szy górne krainy, przyszed do
Efezu; a znalazszy tam nie-

których uczniów,

2. Rzek do nich: Izalicie

wzili Ducha witego, uwie-

rzywszy? A oni mu rzekli:

16
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Owszememy ani syszeli, ieli
jest Duch wity.
3. Tedy rzek do nich: W

cóecie tedy ochrzczeni? A
oni rzekli : w chrzest Janowy.
4. Zatem rzek Pawe : Janci

chrzci chrztem pokuty, mó-
wic ludowi, aby w onego, któ-
ry mia przyj po nim, uwie-
rzyli, to jest, w Jezusa Chry-
stusa.

5. A usyszawszy to, ochrzcze-
ni s w imi Pana Jezusowe.
6. A gdy na nie woyPawe

rce, zstpi na nie Duchwi-
ty, i mówili jzykami i proro-
kowali.

7. A byo wszystkich mów
okoo dwunastu.
8. A wszedszy do bónicy,
mówi bezpiecznie przez trzy
miesice, nauczajc i nama-
wiajc ich do królestwa Bo-
ego.
9.A gdy si niektórzy zatwar-

dzili a wierzy nie chcieli, le
mówic o tej drodze Boej
przed mnóstwem, odstpiwszy
od nich, odczy ucznie, na
kady dzie uczc w szkole
niektórego Tyranna.
10. A to si dziao przez dwa

lata, tak i wszyscy, którzy
mieszkali w Azyi, suchali
sowa Pana Jezusowego

,
tak

ydowie, jako i Grekowie.
11. A nie lada cuda czyni

Bóg przez rce Pawiowe
;

12. Tak i na chore przyno-
szono chustki, albo przepaski
od ciaa jego, i odchodziy od

'OLORUM 19.

nich choroby, i duchowie li
wychodzili z nich.

13. Tedy niektórzy z biegu-
nów' ydowskich

, którzy si
bawili zaklinaniem, wayli si
wzywa imienia Pana Jezuso-
wego nad tymi

,
którzy mieli

duchy ze, mówic : Poprzysi-
gamy was przez Jezusa, któ-
rego Pawe opowiada.

.

^ siedm synów
jednego yda, imieniem Sce-
wy, najwyszego kapana, któ-
rzy to czynili.

15. Tedy odpowiedziawszy
duch zy, rzek : Znam Jezusa,
i wiem co Pawe; alewy cocie
zacz?

16. A rzuciwszy si na nie
czowiek on, w którym by
duch zy, a opanowawszy je,
zmocni si przeciwko nim,
tak i nadzy i zranieni wybie-
gli z onego domu.
17. 1byo to wiadomo wszyst-

kim iydom i Grekom, którzy
,

mieszkali w Efezie
;
i przypad

strach na nie wszystkie, i byo
uwielbione imi Pana Jezu- 1

sow.
18. A wiele tych, którzy u-

wierzyli, przychodzio, wyzna- i

wajc i oznajmujc sprawy
1

swoje.

19. I wiele z tych, którzy si
naukami niepotrzebnemi pa-
rali, zniósszy ksigi, spalili je
przed wszystkimi, a obracho- I

wawszy cen ich, znaleli tego *

pidziesit tysicy srebrni-
\

ków.
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20. Tak potnie roso sowo
Paskie i zmacniao si.
21. A gdy si to dokonao,

postanowi Pawe w duchu,
aby przeszedszy Macedonij
i Achaj, szed do Jeruzalemu,
mówic: I potem, gdy tam
bd, musz i Rzym widzie.
22. A posawszy do Mace-

donii dwóch z tych, którzy
mu suyli, Tymoteusza i Era-
sta, sam do czasu zosta w
Azyi.

23. A pod on czas sta si
rozruch nie may okoo drogi
Boej.
24. Albowiem niektóry zo-

tnik, imieniem Demetryjusz,
który robi kocioy srebrne
Dyjany

,
niemay zysk przy-

wodzi rzemielnikom

;

.

25. Które zgromadziwszy, i

inne, którzy takie rzemioso
robili, rzek : Mowie ! wiecie,
i z tego rzemiosa mamy do-
statki nasze.

26. A widzicie i syszycie, e
nie tylko w Efezie, ale mao
nie po wszystkiej Azyi ten
Pawe namówi i odwróci
wielki lud, mówic : e to nie
s bogowie, którzy s rkami
uczynieni.

27. Przeto nam si obawia
potrzeba, aby nie tylko rze-
mioso nasze w lekkie powa-
enie nie przyszo, ale aby i

koció wielkiej bogini Dyja-
ny za nic nie by poczytany,
a eby nie przyszo do skazy
dostojestwojej, któr wszyst-
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ka Azyja i wszystek wiat
chwali.

28. A suchajc tego, i bdc
peni gniewu, krzyknli, mó-
wic: Wielka jest Dyjana E-
feska

!

29. I byo peno po wszyst-
kiem miecie zamiszania, i

wpadli jednomylnie na plac,
porwawszy Gaja i Arystarcha,
Macedoczyki

,
podróne to-

warzysze Pawiowe.
30. A gdyPawe chciawnij

do pospólstwa, nie dopucili
mu uczniowie.

31. A niektórzy te z prze-
dniejszych mów Azyjackich,
bdc mu przyjaciómi, po-
sawszy do niego, prosili go,
aby nie wychodzi na plac.

.

32. Tedy jedni tak a drudzy
inaczj woali

; albowiem ona
gromada bya zamiszana, a
wicej ich nie wiedziao, dla-
czego si zbieeli.

33. A z onej zgrai wywlekli
Aleksandra

, którego popy-
chali ydowie

;
a Aleksander

skinwszy rk, chcia da
spraw ludowi.

34. Ale gdy poznali, i by
ydem, wszcz sijednostajny
gos od wszystkich, jakoby
przez dwie godziny woaj-
cych : Wielka jest Dyjana E-
feska

!

35. Tedy pisarz umierzyw-
szy on zgraj, rzek: Mo-
wie Efescy! i który jest czo-
wiek, coby nie wiedzia, i
miasto Efeskie opiekuje si

16*
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kocioem wielkiej bogini Dy-
jany, i obrazem, który spad
od Jowisza?

36. A poniewa si temu
nikt sprzeciwi nie moe, su-
szna, abycie si uspokoili a
nic skwapliwie nie czynili.

37. Albowiemecie przywie-
dli tych mów, którzy nie s
ani witokradzcami, ani blu-

niercami bogini waszej.

38. A jeli Demetryjusz i

ci, którzy z nim s rzemielni-
cy, maj co przeciw komu,
wszak bywa prawo, s te sta-

rostowie, nieche jedni drugich
pozywaj.
39. Jeli si te o czem in-

szem pytacie, to si moe w
porzdnem zgromadzeniu od-
prawi.
40. Albowiem trzeba si o-

bawia, abymy oskareni nie
byli o rozruch dzisiejszy, gdy
nie masz iadnej przyczyny, z

którejbymy mogli da spra-
w, emy si tu zbiegli. A to

powiedziawszy, rozpuci ono
zgromadzenie.

ROZDZIA XX.

A gdy si on rozruch uciszy,
zwoawszy Pawe uczniów, i z

nimi si poegnawszy, wyszed
stamtd, aby szed do Macedo-
nii.

2. A przeszedszy one stro-

ny, i napomniawszy je szero-

kiemi sowy, przyszed do Gre-
cy!

3.A tam zamieszkawszy przez

trzy miesice, gdzie na ydo-
wie zasadzk uczynili, gdy mia
pyn do Syryi, umyli si
powróci przez Macedonij.

4. I puci si z nim a do A-
zyi Sopater, Bereeczyk, a z

Tesaloczyków Arystarchus i

Sekundus i Gajus Derbejczyk
i Tymoteusz;
5. A z Azyjatczyków Tychy-

kus i Trofimus, którzy wprzód
poszedszy, czekali nasw Troa-
dzie.

6. A my po dniach przani-
ków odpynlimy z Filipowa,
i przyszlimy do nich do Troa-
dy za pi

_

dni, gdziemy za-

mieszkali siedm dni.

7. Tedy pierwszy dzie po
sabacie, gdy si uczniowie
zgromadzili na amanie chle-

ba, Pawe rozmawia z nimi,
majc i precz nazajutrz, i

przeduy mow a do pó-
nocy.

8. A byo wiele lamp na o-

nej sali, gdzie byli zgroma-
dzeni.

9. Tam siedzc niektóry mo-
dzieniec, imieniem Eutychus,
w oknie, bdc cikim snem
zdjty, gdy tak Pawe dugo
mówi, snem zmorzony pad
na dó z trzeciego pitra, i pod-
niesiony jest umary.
10. A Pawe zstpiwszy na

dó, przypad na, a ujwszy
go, rzek: Nie trwócie si;
bo w nim jest dusza jego.

11. A wstpiwszy zasi, a-
ma chleb, i jad, i kaza im
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dugo a do witania
;
potem

odszed precz.

12. I przywiedli onego mo-
dzieca ywego, i byli nader

ucieszeni.

13.A my przyszedszy wprzód

do okrtu, pucilimy si do

Assonu, abymy stamtd wzi-
liPawa; albowiem takby po-

stanowi, majc sam pieszo i.
14. A gdy si z nami zszed

w Assonie, wziwszy go, przy-

jechalimy do Mityleny.

15. A stamtd odpynw-
szy, drugiego dnia przyszli-

my przeciw Chyju, a trzecie-

go dnia przypynlimy do Sa-

mu, a pomieszkawszy w Tro-

gillu, nazajutrz przyszlimy do

Miletu.

16. AlbowiemPawe umyli
by min Efez, aby mu nie

przyszo czasu trawi w Azyi,

bo si kwapi, jeliby mu mo-

na, aby na dzie witeczny
by w Jeruzalemie.

17. Tedy z Miletu posawszy

do Efezu, przyzwa do siebie

starszych zborowych

;

18. Którzy gdy do niego

przyszli, rzek im: Wy wiecie

od pierwszego dnia, któregom

przyszed do Azyi, jakom z

wami po wszystek czas by,

19. Suc Panu ze wszelk
unionoci i z wiel ez i po-

kus, które nami przychadza-

y z zasadzek ydowskich.

20. Jakom si nie schrania

niczego, coby byo poytecz-

ne, abym wam nie oznajmi, i

nie uczy was jawnie i po do-

mach,

21. wiadectwo wydawajc i

ydom i Grekom o pokucie

ku Bogu i o wierze w Pana na-

szego Jezusa Chrystusa.

22. A oto teraz jabdc zwi-

zany duchem, id do Jeruza-

lemu, nie wiedzc, co tam na

mi przyj ma.

23. Tylko e Duch wity po

miastach wiadczy, powiada-

jc, e mnie wizienie i uciski

czekaj.

24. Wszake ja na nic nie

dbam, i nie jest mi tak droga

dusza moja, bym tylko bieg

mój z radoci wykona, i po-

sug, którm wzi od Pana

Jezusa, na owiadczenie Ewan-
gielii aski Boej.

25. A teraz oto ja wiem, e
ju wicej nie ogldacie obli-

cza mojego wy wszyscy, mi-
dzy którymim chodzi, kac
królestwo Boe.

26. Przeto owiadczam si
wam dnia dzisiejszego, em ja

jest czysty od krwi wszystkich.

27. Albowiem nie chroniem

si, ebym wam nie mia o-

znajmi wszelkiej rady Boej.

28. Pilnujcie tedy samych

siebie, i wszystkiej trzody, w
której was Duch wity posta-

nowi biskupami, abycie pali

zbórBoy, którego naby przez

wasn krew.

29. Bo ja to wiem, e po o-

dejciu mojem wnijd midzy
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was wilcy okrutni, którzy trzo-

dzie folgowa nie bd.
30. A z was samych powsta-
n mowie, mówicy rzeczy

przewrotne, aby za sob po-
cignli uczniów.

31. Przeto czujcie, pomnc,
em przez trzy lata w nocy i

we dnie nie przestawa napo-
mina ze zami kadego z was.

32. A teraz, bracia! poru-
czam was Bogu i sowu aski
jego, który moe pobudowa
i da wam dziedzictwo midzy
wszystkimi powiconymi.
33. Srebra albo zota, albo

szaty niepodaemod nikogo.
34. Owszem sami wiecie, e
moim potrzebom, i tych, któ-

rzy s zemn, suyy te rce.
35. Wszystkomci wam oka-

za, i tak pracujc, musimy
podejmowa sabe, a pamita
na sowa Pana Jezusowe, e on
rzek: Szczliwsza jest rzecz

dawa, nieli bra.
36. A to powiedziawszy, kl-
kn na kolana swoje, i mo-
dli si z nimi wszystkimi.

37. I sta si wielki pacz
wszystkich, a upadajc na szy-

j Pawow, caowali go
;

38. Smucc si bardzo, naj-

wicej tych sów, które im
rzek, e ju wicej nie mieli

oglda oblicza jego. I prowa-
dzili go do okrtu.

KODZIA XXI.

Agdymy odjechali, rozstaw-

gzy si z nimi, prosto jadc,

przyjechalimy do Kou, a na-
zajutrz do Eodu, a stamtd
do Patary.

2. A' tam znalazszy okrt,
który mia pyn do Fenicyi,

wsiadszy we, jechalimy.
3. A gdy si nam ukaza

Cypr, tedy zostawiwszy go po
lewej stronie, pynlimy do
Syryi, i przypynlimy do
Tyru

;
albowiem tam z okrtu

towary skada miano.
4. A znalazszy uczniów, za-

mieszkalimy tam siedm dni

;

którzy mówili Pawowi przez
Ducha, aby nie chodzi do Je-

ruzalemu.

5. Ale gdymy przemieszkali
one dni, wyszedszy, poszli-

my, a wszyscy nas prowa-
dzili z onami i z dziatkami
a za miasto, a klknwszy na
kolana na brzegu, modlilimy
si.

6. A poegnawszy si jedni
z drugimi, wstpilimy w o-

krt, a oni si wrócili do domu.
7. A my odprawiwszy py-

nienie z Tyru, przypynlimy
do Ptolemaidy, a pozdrowiw-
szy braci, zamieszkalimy u
nich przez jeden dzie.
8. A nazajutrz wyszedszy
Pawe i my, którzymy z nim
byli, przyszlimy do Cezaryi,

a wszedszy w dom Filipa E-
wangielisty, który by jeden
z onych siedmiu, zostalimy u
niego.

9. A ten mia cztery córki

panny, które prorokoway.
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10. Agdymy tam przez nie-

mao dni zamieszkali, przy-

szed z Judzkiej ziemi prorok

niektóry, imieniem Agabus.

11. Ten przyszedszy do nas,

i wziwszy pas Pawa a zwi-
zawszy sobie rce i nogi, rzek

:

To mówi Duch wity : Ma,
którego jest ten pas, tak zwi-

w Jeruzalemie ydowie, i

podadz go w rce poganom.

12. A gdymy to usyszeli,

prosilimy i my i ci, którzy

na onem miejscu byli, aby on

nie chodzi do Jeruzalemu.

13. Tedy odpowiedzia Pa-

we: Có czynicie paczc i

serce mi psujc? Albowiem ja

nie tylko by zwizanym, ale

i umrze jestem gotowy w Je-

ruzalemie dla imienia Pana Je-

zusowego.

14. A gdy si on nie da na-

mówi, dalimy pokój, mó-
wic: Niech si stanie wola

Paska.
15. A po onych dniach, wziw-
szy rzeczy swoje, szlimy do

Jeruzalemu.

16. A szli z nami i niektórzy

uczniowie z Cezaryi, wiodc z

sob tego, u któregomy go-

spod sta mieli, niejakiego

Mnazona Cypryjczyka, stare-

go ucznia.

17. Agdymy przyszli do Je-

ruzalemu, wdzicznie nas bra-

cia przyjli.

18. A nazaj utrz wszed z nami
Pawe do Jakóba, gdzie si
byli wszyscy starsi zeszli.

19. Które pozdrowiwszy, roz-

powiedzia im wszystko porz-
dnie, co Bóg uczyni midzy
pogany przez usug jego.

20. Co oni usyszawszy, chwa-

lili Pana i rzekli mu : Widzisz,

bracie
!

jako jest wiele tysicy

ydów, którzy uwierzyli
;
a ci

wszyscy gorliwi s mionicy
zakonu.

21. Ale o tobie wzili spraw,
e odwodzisz od Mojesza
wszystkich tych ydów, któ-

rzy s midzy pogany, mó-
wic, e nie maj obrzezywa
dziatek, ani maj chodzi we-

dug ustaw zakonnych.

22.Có tedyjest? Koniecznie

si musi zej lud
;
bo usysz,

e przyszed.

23. A przeto czy to, co
mówimy: Mamy tu czterech

mów, którzy na sobie lub
maj;
24. Tych wziwszy do siebie,

oczy si z nimi i uczy na-

kad na nie, aby ogoliligowy

;

a poznaj wszyscy, e to, co o

tobie syszeli, nic nie jest, ale

e i ty sam chodzisz przestrze-

gajc zakonu.

25. A o tych, którzy uwie-

rzyli z pogan, mymy pisali,

stanowic, aby nic takowego
nie zachowywali, tylko aby si
wystrzegali tego, co jest ofiaro-

wane bawanom, i od krwi i

od rzeczy dawionych i od

wszeteczestwa.

26. Tedy Pawe wziwszy z

sob one me, nazajutrz oczy-
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szczony bdc z nimi, wszed
do kocioa, opowiadajc wy-
penienie dni oczyszczenia, a
za kadego z nich oddanabya
ofiara.

27. A gdy si miao wypeni
siedm dni, niektórzy ydowie
z Azji, ujrzawszy go w ko-
ciele, wzburzyli wszystek lud
i wrzucili na rce,

28. Woajc: Mowie Izra-
elscy,

.

ratujcie! Tenci to jest
czowiek, który przeciwko lu-

dowi i zakonowi i miejscu temu
wszystkich wszdy uczy, nadto
i Greki wprowadzi do ko-
cioa, i splugawi to miejsce
wite.
29. Albowiem przedtem wi-

dzieli z nim w miecie Trofima
Efeskiego, o którym mniemali,
eby go Pawe wprowadzi do
kocioa.

30. I wzruszyo si miasto
wszystko, i zbieg si lud

;
a

pojmawszy Pawa, wywlekli
go precz z kocioa, a zatem
zaraz drzwi zamkniono.

31. A gdy si starali, jakoby
go zabili, dano zna hetma-
nowi wojska, i si wzruszyo
wszystko Jeruzalem.

32. Który zarazem wziwszy
zsob onierze i setniki, przy-
biea do nich. A oni ujrzawszy
hetmana i onierze, przestali
Pawa bi.

33. Tedy hetman przybliyw-
szy si, pojma go i kaza go
dwoma acuchami zwiza, i

wywiadywa si, ktoby by i

coby uczyni ?

34. A jedni tak, drudzy ina-
czej midzy ludem woali; a
gdy si nic pewnego dla zgie-
ku dowiedzie nie móg, rozka-
za go wie do obozu.
• 35. A gdy by u wschodu,
przydao si, e go prawie o-
nierze nieli dla gwatu onego
ludu.

36. Albowiem wielki lud
szed za nim, woajc: Zgad 1

go-

37. A gdy mia by Pawe
prowadzony do obozu, rzek
hetmanowi : A godzi mi si co
mówi do ciebie? A on rzek:
Umiesz po grecku?
38. I nie tye jest on Egip-

czanin, który przed temi dnia-
mi uczyni rozruch, i wywio-
de na puszcz cztery tysice
mów zbójców?
39. A Pawe rzek: Jamci

jest czowiekyd Tarseczyk,
mieszczanin nie z podego

'

miasta w Cylicyi
:
przeto pro- <

sz ci, dopu mi mówi do t

ludu.

40. A gdy on dopuci, Pa-
we stojc na wschodzie, skin ’

rk na lud. A gdy byo wiel-
1

kie milczenie, uczyni rzecz do /

nichydowskim jzykiem, mó-
wic :

ROZDZIA XXU.

Mowie bracia i ojcowie !
5

suchajcie mojej, któr teraz i

do was czyni, obrony.
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2. A gdy usyszeli, i do nich

rzecz czyni ydowskim jzy-

kiem, tern si bardziej uciszy-

li. I rzek

:

3. Jamci jest m yd, uro-

dzony w Tarsie Cylicyjskim,

lecz wychowany w miecie tern

u nóg Gamalijelowych, wy-
wiczony dostatecznie w zako-

nie ojczystym, gorliwym b-
dc mionikiem Boym, jako

wy wszyscy dzi jestecie.

4. Którym przeladowa t
drog a na mier, wic i

podawajc do wizienia i m-
e i niewiasty,

5. Jako mi tego i najwyszy
kapanjest wiadkiem, i wszys-

cy starsi, od których te li-

sty wziwszy do braci, jecha-

em do Damaszku, abym i te,

którzy tam byli, zwizane
przywiód do Jeruzalemu, aby
byli karani.

6. I stao i, gdym jecha i

gdym si przyblia do Da-
maszku o poudniu, e znaga
ogarna mi wiato wielka
z nieba.

7. I upadem na ziemi, a
usyszaem gos mówicy do
mnie: Saulu! Saulu! czemu
mi przeladujesz?

8. A jam odpowiedzia : Kto
jest, Panie ? I rzek do mnie

:

Jam jest Jezus Nazareski,
którego ty przeladujesz.

9. A ci, którzy byli ze mn,
acz widzieli wiato i pol-
kali si, ale gosu nie syszeli

onego, który ze mn mówi.

10. I rzekem : Có uczyni,

Panie ? A Pan rzek do mnie

:

Wsta; id do Damaszku, a

tam ci powiedz o wszystkiem,

co postanowiono, aby ty uczy-

ni.

1 1. A gdym nie widzia przed
jasnoci wiatoci onej, b-
dc prowadzony za rk od
tych, co ze mn byli, przy-

szedem do Damaszku.
12. Tam niejaki Ananijasz,m pobony wedug zakonu,

majc wiadectwo od wszyst-

kich ydów tam mieszkaj-
cych,

13. Przyszedszy do mnie i

przystpiwszy, rzek mi : Sau-

lu bracie, przejrzyj ! A jam
teje godziny wejrza na.
14. A on rzek: Bóg ojców

naszych obra ci, aby po-

zna wol jego, a iby ogl-
da onego sprawiedliwego, i

sucha gosu z ust jego.

15. Albowiem mu bdziesz
wiadkiem u wszystkich lu-

dzi, tego, co widzia i sysza.

16. Przeto teraz có odwa-
czasz? Wsta, a ochrzcij si, a
omyj grzechy twoje, wzywa-
jc imienia Paskiego.
17. I stao si potem, gdym

si wróci do Jeruzalemu, a
modliem si w kociele, em
by w zachwyceniu.

18. I widziaem go mówice-
go do siebie: Spiesz si, a
wynijd rycho z Jeruzalemu,
poniewa wiadectwa twego
nie przyjm o mnie.
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19. A jam rzek: Panie! oni

wiedz, emci ja podawa do
wizienia, i bija w bónicach
te, którzy wierzyli w ci.
20. I gdy wylewano krew

Szczepana, wiadka twojego,
jam te przy tern sta, i ze-

zwalaem na zabicie jego, i

strzegem szat tych, którzy
go zabijali.

21. I rzek do mnie: Ide;
bo ja ci do pogan daleko
pol.
22. A suchali go a do tego

sowa, i podnieli gos swój,
mówic : Zgad z ziemi takie-
go

;
bo nie suszna, aby mia

y.
23. A gdy oni woali, i mio-

tali szaty, i ciskali proch na
powietrze,

24. Rozkaza go hetmanwie
do obozu, i kaza go biczami
spróbowa, eby si dowie-
dzia, dla którejby przyczyny
na tak woano.
25. A gdy go rozcigniono,

aby go biczami bito, rzek Pa-
we do setnika, który tu sta :

Izali si wam godzi czowieka
Rzymianina nieosdzonego bi-

czami bi ?

26. Co usyszawszy setnik,

przystpiwszy do hetmana,
powiedzia mu, mówic : Patrz,
co czynisz; bo ten czowiek
jest Rzymianinem.
27. A przystpiwszy hetman,

rzek mu : Powiedz mi, jeli
ty jest Rzymianinem? A on
rzek: Tak jest.

28. I odpowiedzia hetman : i

Jam za wielk summ tego '

miejskiego prawa dosta. A
Pawe rzek: A jam si Rzy-
mianinem i urodzi.
29. A wnete odstpili od

,

niego ci, którzy go mieli wzi i

na próby. Potgo i hetman si
ba, dowiedziawszy si, e by
Rzymianinem, a i go by ka-’
za zwiza.
30. A tak nazajutrz chcc si

pewnie dowiedzie tego, o co-
by by oskarony od ydów,
uwolni go od onych zwizek,
i rozkaza si zej przedniej-
szym kapanom i wszystkiej
radzie ich, a wywiódszy Pa-
wa, stawi go przed nimi.

RODZIA XXm.
A Pawe pilnie patrzc na
on rad rzek : Mowie bra-
cia! ja ze wszystkiego sumie-
nia dobrego chodziem przed
Bogiem a do dnia tego.

2. Tedy Ananijasz, najwy-
szy kapan, rozkaza go tym,
którzy przy nim stali, bi w
gt>.
3. Tedy rzek Pawe do nie-

o : Uderzy ci Bóg, ciano po-
ielana! i ty siedzisz, sdzc
mi wedug zakonu, a rozka-
zujesz mi bi przeciwko za-

konowi ?

4. Zatem ci, którzy tam stali,

rzekli: Najwyszemu kapa-
nowi Boemu zorzeczysz?
5. A Pawe rzek: Nie wie-

dziaem, bracia ! eby by naj-
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wyszym kapanem
;
bo napi-

jano: Ksiciu ludu twego

zorzeczy nie bdziesz.

6. A poznawszy Pawe, e
ich jedna cz bya Saduceu-

szów a druga Faryzeuszów,

zawoa w onej radzie : Mo-
wie bracia! jam jest Fary-

zeusz, syn Faryzeusza; o na-

dziej i o powstanie umarych
mi tu dzi sdz.
7. A gdy on to mówi, wszcz

si rozruch midzy Faryzeu-

szami i Saduceuszami, i ro-

zerwao si ono mnóstwo.

8. Albowiem Saduceuszowie

mówi, i niemasz zmartwych-

wstania, ani Anioa, ani ducha

;

aleFaryzeuszowie to oboje wy-

znawaj.
9. 1 wszczo si woanie wiel-

kie. A powstawszy nauczeni

w Pimie z strony Faryzeu-

szów
,

spierali si mówic

:

Kicemy zego nie znaleli w
tym czowieku

;
i jeli mu co

powiedzia duch albo Anio,

nie walczmy z Bogiem.

10. A gdy si wszcz wielki

rozruch, obawiajc si hetman,
aby Pawa midzy sob nie

rozszarpali, rozkaza i o-
nierzom na dó, a wydrze go

z porodku ich, i odwie do

obozu.

11. A drugiej nocy stanwszy

rzy nim Pan, rzek : Bd do-

rego serca, Pawle ! albowiem

jako o mnie wiadczy w Je-

l

ruzalemie, tak musisz wiad-
• czy i w Pvzymie,

12. A gdy by dzie, zszed-

szy si niektórzy z ydów, za-

wizali si kltw, mówic:
e nie mieli je ani pi, aby
Pawa zabili.

13. A byo ich wicej ni
czterdzieci, którzy to przy-

sienie uczynili.

14. Którzy przyszedszy do

przedniejszych kapanów, i do

starszych, rzekli: Kltwmy
si zawizali, e nic nie uku-

simy, abymy Pawa zabili.

15. Przeto wy teraz dajcie

zna hetmanowi z pozwole-

niem wszystkiej rady, aby go

jutro do was wywiód, jako-

bycie si chcieli dostateczniej

wywiedzie o sprawach jego,

a my, pierwej ni tu przyj-

dzie, gotowimy go zabi.

16. A gdy usysza siostrze-

niec Pawa o tej zasadzce,

rzyszed, a wszedszy do o-

ozu, oznajmi to Pawowi.
17. Tedy Pawe zawoawszy

jednego z setników, rzek : Za-

prowad tego modzieca do

hetmana, bo mu co ma po-

wiedzie.

18. A tak on wziwszy go,

wiód go do hetmana i rzek

:

Pawe wizie
,

zawoawszy
mi, prosi, abym tego mo-
dzieca przywiód do ciebie,

który ma co powiedzie.

19. Tedy hetman wziwszy
go za rk, i ustpiwszy na

stron, wywiadywa si: Có
to jest, co roi roasz powie-

dzie?
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20. A on rzek: Postanowili

Zydowie prosi ci, aby jutro
wywiód Pawa przed rad,
jakoby si chcieli co dosta-
teczniejszego wywiedzie o
nim.

21. Ale ty nie pozwalaj im
tego; bo si na nasadzio z
nich wicej ni czterdzieci
mów, którzy si kltw za-
wizali, i nie maj ani je
ani pi, aby go zabili; i s
ju pogotowiu, czekajc od
ciebie odpowiedzi.
22. Tedy hetman odprawi

onegc modzieca, przykazaw-
szy mu, aby tego przed ni-
kim

.

me powiada, i mu to
oznajmi.

23. A zawoawszy dwóch nie-
których z setników, rzek:
Nagotujcie dwiecie onierzy,
aby szli a do Cezaryi

; do te-
go

.

siedmdziesit jezdnych i

dwiecie drabantów na trzeci
godzin w nocy;

24. Nagotowa te bydlta,
aby wsadziwszy Pawa na nie,
zdrowo go zaprowadzono do
Feliksa starosty;

25. Napisawszy list w ten
sposób

:

26. Klaudyjusz Lizyjasz naj-
moniejszemu starocie Feli-
ksowi zdrowia yczy.
27. Tego ma pojmanego od
ydów, gdy ju od nich mia
by zabity, przypadszy z ro-
t, odjem go, dowiedziawszy
si, i jest Rzymianinem.
28. A chcc wiedzie przy-

LORUM 23. 24.

czyn, dla którejby na ska:
yli, wywiodem go przed ic
rad

;

29.1znalazem, ena skar
o jakie gadki z strony zakc
nu ich, a e niema adnej w:
ny, dla którejby by godzie:
mierci albo wizienia.
30. A gdy mi powiedziano

j

zasadzce, któr mieli uczyni
ydzi na tego ma, zarazen
o posa do ciebie, opowie
ziawszy te tym, co na skar

yli, aby przed tob mówili to
coby przeciwko niemu mieli’
Miej si dobrze.

31. onierze tedy tak, jakc
im byo rozkazano, wziwszy
Pawa, prowadzili go noc do
Antypatrydy.

.

32. A nazajutrz, zostawiwszy
jezdne, aby z nim jechali, wró-
cili si do obozu.
33. Którzy przyjechawszy do

Cezaryi a oddawszy list staro-’
cie, stawili przed nim i Pawa.
34. A starosta list przeczy-'

tawszy, spyta go, z którejby;
by krainy, a zrozumiawszy,

te by z Cylicyi,

35. Rzek: Bd ci sucha,
gdy

.

te przybd ci, którzy
na ci skar. I rozkaza go
strzedz na ratuszu Herodo- ?

wym.

ROZDZIA XXIV. ;

A po piciu dniach jecha
najwyszy kapan Ananijasz z
starszymi i z Tertullem nie- ;

jakim prokuratorem; którzy



DZIEJE APOSTOLSKIE 24. 253

stanli przed starost przeciw-

ko Pawowi.
2. A gdy by pozwany, po-

cz na skary Tertullus,

mówic :

3. Poniewaemy wielkiego

pokoju dostpili, i wiele si

dobrego temu narodowi stao

przez twoj opatrzno, i za-

wsze i wszdy to ze wszela-

kiem dzikowaniem przyzna-

jemy, wielmony Feliksie!

4. Ale ebym ci dugo nie

bawi, prosz, aby nas ma-

luczko posucha wedug zwy-

kej twojej ludzkoci.

5.Albowiememyznaleli tego

ma zaraliwego, i wszczyna-

jcego rozruch midzy wszyst-

kimi ydami po wszystkim

wiecie, i herszta tej sekty Na-

zarejczyków.

6. Który si te way splu-

gawi koció
;
któregomy te

pojmawszy, wedug zakonu

naszego chcieli sdzi.
7. Lecz przyszedszy hetman

Lizyjasz z wielk moc, wzi
go z rk naszych.

8. Rozkazawszy tym, którzy

na skar, i do ciebie, od

którego si ty sam bdziesz

móg, wywiadujc si, dowie-

dzie tego wszystkiego, o co

my na skarymy.
9. Na co si zgodzili i ydo-

wie, mówic: e si tak rzecz

ma.
10. Tedy Pawe odpowiedzia,

gdy na starosta skin, aby
mówi : Od wielu lat wiedzc

ci by sdzi tego narodu,

tern ochotniej dam spraw o

tern, co si mnie dotycz.

11. Gdy ty wiedzie moesz,

i niemasz wicej dni tylko

dwanacie,jakom ja przyszed

do Jeruzalemu, abym si mo-

dli.

12. Dotego ani mi znaleli

w kociele z kim gadajcego

albo buntujcego lud, ani w
bónicach, ani w miecie

;

13. Ani tego mog dowie,
o co tu teraz na mi skar.

14. To jednak przed tob
wyznaj, e wedug onej dro-

gi, któr oni powiadaj by
heretyctwem, tak su ojczy-

stemu Bogu, wierzc wszyst-

kiemu, cokolwiek napisano w
zakonie i w prorokach,

15. Majc nadziej w Bogu,

e bdzie, którego i oni czeka-

j, zmartwychwstanie i spra-

wiedliwych i niesprawiedli-

wych.

16. A sam si o to pilnie sta-

ram, abym zawsze mia sumie-

nie bez obraenia przed Bo-

giem i przed ludmi.
17. A po wielu latach przy-

szedem, abym przyniós ja-

muny narodowi memu i o-

fiary.

18. Na tern znaleli mi w
kociele oczyszczonego (nie z

ludem ani z rozruchem) nie-

którzy ydowie z Azyi.

19. Którzy te tu mieli sta-n przed tob i skary, je-

liby co mieli przeciwko mnie.
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20. Albo niechaj ci sami po-

wiedz^ jeli we mnie znaleli
jak nieprawo, gdym sta
przed rad

;

21. Oprócz tego jednego go-
su, em midzy nimi stojc,
zawoa: Dla zmartwychwsta-
nia umarych ja dzi sdzony
bywam od was.
22. A usyszawszy to Feliks,
odoy spraw ich, mówic:
Ody si o tej drodze dosta-
teczniej wywiem, kiedy tu het-
man Lizyjasz przyj edzie, ro-
zeznam sprawy wasze.

23. I rozkaza setnikowi, a-
by strzeg Pawa, i pofolgo-
wa mu, i aby nie broni a-
dnemu z przyjació jego, po-
sugiwa mu, albo go nawie-
dza.
24. A po kilku dniach przy-

jechawszy Feliks, z Drusyll,on swoj, która bya y-
dówka, kaza zawoa Pawa,
i sucha go o wierze w Chry-
stusa.

25. A gdy on rzecz czyni o
sprawiedliwoci, i o powci-
gliwoci, i o przyszym sdzie,
ulk siFeliks i odpowiedzia

:

Ju teraz odejd, a gdy czas
upatrz, ka ci zawoa.
.26. A przy tern spodziewa

si, e mu Pawe mia da pie-
nidze, eby go wypuci; dla-
tego te tern czciej go wzy-
wajc do siebie, rozmawia z
nim.

27. A po wyjciu dwóch lat
mia po sobie Feliks namie-

stnika, Porcyjusa Festa; a
chcc sobie Feliks ask zje-

dna u
.
ydów, zostawi Pawa

w wizieniu.

ROZDZIA XXV.
Tedy Festus wjechawszy na
pastwo

,
po trzech dniach,!

przyjecha do Jeruzalemu z
Cezaryi.

2 . I stawili si przed nim
najwyszy kapan i przedniej-
si.z ydów przeciwko Pawo-
wi, i prosili go,

3. dajc aski przeciwko
niemu, aby go kaza przy-
wie do Jeruzalemu, uczy-
niwszy zasadzk, aby go za-
bili na drodze.

4. Ale Festus powiedzia: I
Pawe jest pod stra w Ceza-;
ryi, a. i sam tam w rychle
poj edzie.

5. Którzy tedy, mówi, z was
mog, nieche z nami jad; a
jeli jest jaka wina w tym m-
u, nieche na skar. ;

6. A zamieszkawszy u nich
’

nie wicej tylko dziesi dni,
]

jecha do Cezaryi, a nazajutrz
'

usiadszy na sdzie, kaza
Pawa przywie.

7.

Którygdy przyszed, obst- - ?

pili go ci, którzy byli przyszli ;

z Jeruzalemu Zydowie, przy-
noszc wiele i cikich skarg
przeciwko Pawowi, których
dowie nie mogli

;

8..Gdy on spraw dawa o !

sobie:em ani przeciwko ako- S
nowi ydowskiemu, ani prze- \
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ciwko kocioowi, ani prze-

ciwko cesarzowi nic nie zgrze-

szy.

9. Ale Festus chcc sobie

zjedna ask u ydów, odpo-

wiedziawszy Pawowi, rzek:

Chcesze i do Jeruzalemu, a

tam o te rzeczy sdzony by
przedemn ?

10. Ale Pawe rzek : Przed

sdem cesarskim stoj, gdzie

mi sdzipotrzeba : ydówem
w niczem nie krzywdzi, jako

i ty lepiej wiesz.

11. Bo jelim w czem nie pra-

wy i co godnego mierci uczy-

ni, nie zbraniam si umrze

;

ale jeli nie masz nic takiego

z tych rzeczy, o które na mi
skar, nikt mi im wyda
nie moe; apeluj do cesarza.

12. Tedy Festus rozmówiw-

szy si z rad, odpowiedzia

:

Do cesarza apelowa? do ce-

sarza pójdziesz.

13. A gdy wyszo kilka dni,

król Agrypa i Bernice przy-

jecbab do Cezaryi, wita Fe-

sta.

14. A gdy tam nie mao dni

zamieszkali, Festus przeoy
królowi spraw Pawiow, mó-

wic : M niektóry zostawio-

ny jest od Feliksa w wizie-

niu.

15. Dla którego, gdym by
w Jeruzalemie, stawili si
przedemn przedniej si kapa-

ni i starsi ydowscy, proszc

o dekret przeciwko niemu.

16. Którymem odpowiedzia,

e tego nie maj w zwyczaju

Rzymianie, aby którego czo-

wieka mieli wyda na strace-

nie, aby pierwej oskarony

mia przed sob te, co na
skar, i danoby mu plac do

odpowiedzi na to, w czm go

obwiniaj.

17. Gdy si tedy tu zeszli,

bez wszelkiej odwoki naza-

jutrz zasiadszy na sdzie, ka-

zaem przywie tego ma.
18. Przeciw któremu stanw-

szy ci, co na skaryli, adnej

winy nie przynieli z tych, któ-

Tycbem si ja spodziewa.

19. Leczjakie spory o swoich

zabobonach mieli przeciwko

niemu, i o niejakim Jezusie u-

marym,o którymPawe twier-

dzi, e yw jest.

20. Ja tedy wtpic o tern,

o czem ten spór by, rzekem

:

Jeliby chcia i do Jeruzale-

mu, a tam o tern by sdzo-

ny?
21. Lecz i Pawe apelowa,

aby zachowany by do Augu-

stowego rozeznania, rozkaza-

em go chowa, abym go po-

sa do cesarza.

22. Zatem Agrypa rzek do

Festa : Chciabym ja tego czo-

wieka sysze. A on rzek : Ju-

tro go usyszysz.

23. Nazajutrz tedy, gdy przy-

szed Agrypa i Bernice z wiel-

k okazaoci, i weszli w dom
sdowy z hetmanami i ma-
mi przedniejszymi miasta one-
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go

,
na rozkazanie

przywiedziono Pawa.
24. 1 rzek Festus: Królu A-

grypo, i wszyscymowie, któ-
rzycie tu z nami ! widzicie te-
go, o którego mi wszystek lud
ydowski prosi, i w Jeruzale-
mie i tu woajc, e nie su-
szna, aby ten duejy mia.
25. A ja zrozumiawszy, e nie

uczyni nic mierci godnego, a
i i on sam apelowa do Augu-
sta, uczyniem dekret, aby by
posany.
26. O którym, cobym panu

pewnego pisa mia, nie mam.
Przeto kazaem go przed was
przywie, a najwicej przed
ci, królu Agrypo ! abym, po
rozsdzeniu sprawy jego, mia
co pisa.

27. Bo mi si nie suszna wi-
dzi, posa winia, a tego, o
co go obwiniaj, nie oznajmi.

RODZIAB XXVI.

Zatem Agrypa. rzek do Pa-
wa: Pozwala si, abymówi
sam od siebie. Tedy Pawe wy-
cignwszy rk, tak spraw
da:
2. Na to wszystko, z czego
mi obwiniajydo wie, królu
Agrypo

/ poczytam si by za
szczliwego, i dzi mam od-
powiada przed tob.
3. A zwaszcza, e ty powia-

dom tych wszystkich, które s
midzy ydami, zwyczajów i

sporów
;
przeto ci prosz, e-

by mi cierpliwie posucha.

4. Co si tedy tknie ywota
mego od modoci, jaki by
od pocztku midzy narodem
moim w Jeruzalemie, wieclz
wszyscy ydowie,
5. Bdc mi wiadkami z

dawna,(gdyby wiadectwo wy-
da chcieli) i wedug najdo-
skonalszej sekty naboestwa
naszego yem, bdc Fary-
zeuszem.

6. A teraz o nadziej onej o-
bietnicy, ojcom od Boga uczy-
nionej, stoj przed sdem;
7. Której dwanacie naszych

pokole ustawicznie dniem i

noc suc Bogu, maj na-
dziej dostpi

;
o t nadziej

skar na mi ydowie, o kró-
lu Agrypo

!

8. Có? za rzecz do wiary i

niepodobn u siebie sdzicie,
e Bóg umare wzbudza?
9. Mnie si wprawdzie sa- $memu zdao, em by powi-

nien przeciwko imieniowi Je-
zusa Nazareskiego wiele prze-
ciwnych rzeczy czyni.
10

;
Com te czyni w Jeruza-

lemie, i wielem ja witych
sadza do wizienia, wziwszy '

moc od przedniejszych kapa-
nów; a gdy mieli by zabija-
ni, wotowaem przeciwko nim.
11. Ipo wszystkich bónicach

czstokro je trapic, przymu-
szaem bluni, a nader wcie-
kle przeciwko nim postpujc,
przeladowaem je a i do ob-
cych miast.

12. Wczem, gdym te doDa-
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maszku jecha, majc wadz i

zlecenie od przedniejszych ka-

panów,
13.W poudnie, w drodze b-

dc, widziaem, o królu ! wia-
to z nieba, janiejsz nad
jasno soneczn, która owie-
cia mi, i tych, którzy jechali

ze mn.
14. A gdymy wszyscy upa-

dli na ziemi, usyszaem gos
mówicy do siebie, a mówicy
ydowskim jzykiem

;
Saulu

!

Saulu! przecze mi przela-

dujesz? trudno tobie przeciw-

ko ocieniowi wierzga.

15. A jam rzek: Kto jest,

Panie ? A on rzek : Jam jest

Jezus, którego ty przeladu-

jesz.

16. Ale wsta, a sta na no-

ach twoich; gdyem ci si
latego pokaza, abym ci u-

czyni sug i wiadkiem tak

tych rzeczy, które widzia,

jako i innych, w których ci

si poka.
17. Wyrywajc ci od tego

ludu i od pogan
,
do których

ci teraz posyam,

18. Ku otworzeniu oczu ich,

aby si nawrócili z ciemnoci
do wiatoci, a z mocy szata-
skiej do Boga, aby tak wzili
odpuszczenie grzechów, i dzia
midzy powiconymi przez

wiar, która jest w mi.
19. Przeto, królu Agrypo

!

nie byem nieposusznym te-

mu niebieskiemu widzeniu.

20. Ale najprzód tym, którzy

p.
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s w Damaszku i w Jeruza-

lemie i w wszystkiej krainie

Judzkiej, i poganom opowia-

daem, aby pokutowali i na-

wrócili si do Boga, czynic
uczynki godne pokuty.

21. Dla tych rzeczy ydowie
w kociele mi pojmawszy,

chcieli mi zabi.

22. Ale za pomoc Bo
jeszcze a do dnia tego stoj,

wiadczc i maemu i wiel-

kiemu, nic nie mówic oprócz

tego, co opowiedzieli prorocy

i Mojesz, e si sta miao

;

23. To jest, i Chrystus mia'

cierpie, a bdc pierwszym

z zmartwychwstania, opowia-

da mia wiato ludowi te-

mu i poganom.
24. To gdy on ku obronie

swojej powiedzia, rzek Fe-

stus gosem wielkim: Szale-

jesz Pawle ! wielka nauka przy-

wodzi ci do szalestwa.

25. Ale on rzek : Nie szale-

j, najmoniejszy Fecie! ale
prawdziwe i zdrowe sowa po-

wiadam.
26. Wie bowiem i król o tych

rzeczach, przed którym bez-

piecznie mówi, gdy nie tu-

sz, aby co z tych rzeczy u
niego byo tajno, poniewa si
to nie w kcie dziao.

27. Wierzysz, królu Agrypo

!

prorokom ? Wiem, i wierzysz.

28. Zatem Agrypa rzek do

Pawa : Maoby mnie nie na-

mówi, ebym zosta chrzeci-

|

janinem.

17
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29. Ale Pawe rzek: yczy-
bym od Boga, aby i w mau
i w wielu, nie tylko ty, ale i

wszyscy, którzy mi dzi su-
chaj, stali si takimi, jakim
1 ja jest, oprócz tych zwizek.
30. A gdy on to rzek, wsta

król, i starosta, i Bernice, i ci,

którzy siedzieli z nimi.
31. A ustpiwszy na stron,

rzekli jedni do drugich, mó-
wic: Niegodnego mierci albo
wizienia nie czyni ten czo-
wiek.

32. Lecz Agrypa rzek do
Festa Móg ten czowiek by
uwolniony, by by do cesarza
me apelowa.

BODZIA XXVII.

A gdy skazano, ebymy py-
nli do Woch, oddano i Pa-
wa, i niektóre inne winie
setnikowi, imieniem Julijuszo-
wi, roty Augustowej.
2. Tedy wsiadszy w okrt

Adramiteski, majc pyn
podle krain Azyi, pucilimy
si od brzegu, a by z nami
Arystarchus, Macedoczyk z
Tesaloniki.

3. A drugiego dnia przypy-
nlimy do Sydonu, kdy Ju-
lijusz ludzko si Pawowi sta-
wiwszy, pozwoli mu i do
przyjació, aby wczasu zay.
4. A stamtd si puciwszy,
przypynlimy pod Cypr, dla-
tego, e byy wiatry przeciw-
ne.

5. A przepynwszy ono mo-

>LORUM 26. 27.

rze, które jest podle Cylicyi i

Pamfilii, przybylimy do Mi-
ry, miasta Licyjskiego.
6. A tam setnik znalazszy
okrt Aleksandryjski, którypyn do Woch, wsadzi nas
we.
7. A gdymy przez wiele dni

zwolna pynli, a zaledwie
przeciwko Knidowi przyjecha-

'

li, przeto, e nam wiatr nie do-
puszcza, podpynlimy pod
Kret podle Salmonu.
8. A ledwiejprzeminwszy,

pizyszlimy na miejsce nie-
które, które zowi pikne por-
ty, od którego blisko byo
miasto Lasea.

9. A gdy czas niemay wy-
szed, i ju byo niebezpieczne
eglowanie, przeto, i ju by
i post przemin, napomina
je Pawe,
10. Mówic do nich: Mo-

wie ! widz ja, i z ukrzywdze-
niem i z wielk szkod nie
tylko towarów i okrtu, ale
te i dusz naszych bdzie to
eglowanie.
11. Jednak setnik wicej ufa

sprawcy okrtu i sternikowi,
ni temu, co Pawe powiada.
12 . A gdy nie byo portu

sposobnego ku zimowaniu,
wiele ich rad dawao, puci
si stamtd, owaby jakokol-
wiek mogli, przeprawiwszy si
do Fenicyi, przezimowa u
portu Kreteskiego, który le- •

y midzy wiatrem poudnio-
wym i zachodnim.
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13. A gdy powion wiatr z

poudnia, mniemajc, e swego

przedsiwzicia dopili
,

pu-

ciwszy si od brzegu, pynli
blisko Krety.

14. Lecz nie dugo potem
uderzy na nie wiatr gwato-

wny, który zowiEuroklidon.

15. A gdy by okrt porwa-

ny, a nie móg si oprze wia-

trowi, puciwszy si pynli-
my.
16. A gdymy pod niektór
ma wysepk przypynli,

któr zowi Klauda
,
ledwie-

my mogli bacik zatrzyma.

17. Który wcignwszy, ra-

tunku uywali, podpasawszy

okrt, a bojc si, eby nie

wpad na hak
,
spuciwszy

agle, tak pynli.
18. A i nami nawanoci

bardzo miotay, nazajutrz to-

wary wyrzucili.

19. A trzeciego dnia rkami
naszemi okrtowe naczynia

wyrzucilimy.

20. Lecz gdy si ani soce,
ani gwiazdy przez wiele dni

nie ukazay, a nawano nie-

maa nalegaa, na ostatek od-

jta bya wszystka nadzieja,

ebymy byli mogliby zacho-

wani.

21. A gdymy dugo nie je-

dli, tedy Pawe stojc w po-

rodku ich rzek: Mielicie

zaprawd, o mowie! usu-
chawszy mi, nie puszcza si
od Krety, a tak uj tej straty

i zguby.

22. Lecz i teraz napominam
was, abycie byli dobrej my-
li

;
bo nie zginie z was adna

dusza, oprócz okrtu.
23. Albowiem stan przy

mnie tój nocy Anio Boga
tego, któregom ja jest, i któ-

remu su

;

24. Mówic: Nie bój si,

Pawle! musisz stawiony by
przed cesarzem

,
a oto daro-

wa ci Bóg wszystkimi, któ-

rzy pyn z tob.
25. Przeto bdcie dobrej

myli
,
mowie ! albowiem

wierz Bogu, e tak bdzie,

jako mi powiedziano.

26. A musimy opa na nie-

której wyspie.

27. A gdy przysza noc

czternasta, a mymy si b-
kali po morzu Adryjatyckiem

okoo pónocy, zdao si egla-

rzom, i si im okazywaa nie-

która kraina.

28. Tedy spuciwszy sznur z

oowiem, znaleli gbiej dwa-

dziecia sni
;
a maluczko od-

pynwszy, zasi spucili oów,
i znaleli pitnacie sni.

29. A bojc si, aby sn na

miejsca ostre nie wpadli, zrzu-

ciwszy cztery kotwice z steru,

pragnli, aby dzie by.
30. A gdy eglarze mylili z

okrtu uciec, i spucili bacik

na morze, chcc wrzkomo od
przodku okrtu zarzuca ko-

twice,

31. Rzek Pawe setnikowi i

onierzom : Jeli ci nie zosta-

17*
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okrcie, wy zachowani
by nie moecie.
32. Tedy onierze obcili

powrozy u bacika, i dopucili
mu odpa.
33. A midzytern ni si

rozedniao, napomina Pawe
wszystkie, aby pokarm przy-
jli, mówic: Dzi temu czter-
nasty

^

dzie, jako czekajc
trwacie bez pokarmu, nic nie
jedzc.
34. Dlatego prosz was, aby-

cie pokarm przyjli; bo to
suy ku zachowaniu wasze-
mu, gdy adnego z was wos
z gowy nie spadnie.
35. A to rzekszy i chleb

wziwszy, podzikowa Bogu
przed wszystkimi, i zamawszy
pocz je.
36. Zatem wszyscy bdc

lepszej myli, i sami pokarm
przyjmowali.

37. A byo nas wszystkich
duszw okrcie dwiecie siedm-
dziesit i sze.
38. Bdc tedy pokarmem

nasyceni, ulenie czynili okr-
towi, wyrzucajc zboe w mo-
rze.

39. A gdy by dzie, nie po-
znali ziemi

; wszake obaczyli
niejak odnog majc brzeg,
do którego uradzili, jeliby
mogo by, przybi okrt.
40. A wycignwszy kotwice,

pucili si na morze
;
a rozpu-

ciwszy zawiasy sterowe i pod-
niósszy agiel po wietrze, mieli
si do brzegu;

41. Ale napadszy na miejsce,
które miao z obu stron morze,
otrcili okrt

;
a przodek okr-

tu uwiznwszy, zosta, nie
ruszajc si, lecz zad rozbija
si od gwatownych waów.
42.Tedy onierze radzili, aby
winie pozabijali, iby który
wypynwszy nie uciek.
43. Ale setnik chcc zacho-
wa Pawa, pohamowa je od
tego przedsiwzicia, i rozka-
za tym, którzy mogli pywa,
aby pi wprzód w morze pu-
cili i na brzeg wyszli;
44. Inni zasi, niektórzy na

deskach a niektórzy na sztu-
kach okrtu. I tak si stao,
e wszyscy zdrowo wyszli na
ziemi.

ROZDZIA XXVITI.

A gdy zdrowo uszli, dopiero
poznali, i on wysp Melit
nazywano.
2. Ale on gruby lud pokaza
nam nie lada ludzko; albo-
wiem zapaliwszy stos drew,
przyjli nas wszystkich dla
deszczu padajcego i dla zi-

mna.
3- A gdy Pawe nagarn
gromad chrostu i kad na
ogie, wyrwawszy si mija z
gorca, przypia si do rki
jego.

4. A gdy on lud gruby uj-
rza on gadzin wiszc u
rki jego, mówili jedni do .

drugich : Pewnie ten czowiek
jest mobójc; bo chozmo- '
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rza uszed, przeci mu pomsta

ywym by nie dopucia.
*5. Lecz on otrzsnwszy on
gadzin w ogie, nic zego nie

ucierpia.

6. A oni czekali, eby opuch
albo nagle upadszy umar ;

a

gdy tego dugo czekali a wi-

dzieli, i mu si nic zego nie

stao, odmieniwszy si, mówili,

e jest Bogiem.

7. A przy onyck miejscach

mia folwarki przedniej szy o-

nej wyspy, imieniem Publi-

jusz, który przyjwszy nas,

przez trzy dni przyjacielsko

podejmowa.
8. I stao si, e ojciec onego

Publijusza, majc gorczk i

biegunk, lea; do którego

Pawe wszedszy, modli si, a

woywszy na rce, uzdrowi
go.

9. To gdy si stao, tedy dru-

dzy, którzy byli zoeni cho-

robami na onej wyspie, przy-

chodzili, i byli uzdrowieni

;

10. Którzy nam te wielk
uczciwo wyrzdzali, a gdy-

my precz pyn mieli, na-

kadli nam, czego byo po-

trzeba.

11. A po trzech miesicach
ucilimy si w okrcie Ale-

sandryjskim, który zimowa
' na onej wyspie, majcym za

herb Kastora i Polluksa.

12. A przypynwszy do Sy-

rakus
,

zamieszkalimy tam
I trzy dni.

18. A stamtd pync ko-

em, przybylimy do Regijum,

a po jednym dniu, gdy po-

wsta wiatr poudniowy, wtó-

rego dnia przypynlimy do

Puteolów.

14. Gdzie znalazszy braci,

uproszenimy byli od nich,

ebymy zamieszkali u nich

przez siedm dni
;
a takiemy

szli do Rzymu.
15. Skd, gdy usyszeli bra-

cia o nas, wyszli przeciwko

nam a do rynku Appijuszo-

wego i do Trzech karczem;

których gdy Pawe ujrza,

podzikowawszy Bogu, wzi
miao.
16. A gdymy przyszli do

Rzymu, setnik odda winie
hetmanowi wojska; ale Pa-

wowi dopuszczono, mieszka
osobno z onierzem, który go

strzeg.

17. I stao si po trzech

dniach, e zwoa Pawe prze-

dniejszych z ydów
;
a gdy si

zeszli, rzek do nich : Mowie
bracia! ja nic nie uczyniwszy

przeciwko ludowi i zwycza-

jom ojczystym, bdc zwiza-

ny w Jeruzalemie, podanym
jest w rce Rzymian;

18. Którzy wysuchawszy
mi, chcieli mi wypuci dla-

tego, e we mnie adnej winy

godnej mierci nie byo.
19. Lecz gdy si temu sprze-

ciwiali ydowie, musiaem a-

elowa do cesarza; nie e-
ym mia naród mój w czem

oskara.
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20. Dla tej tedy przyczyny
zwoaem was, abym si z
wami ujrza i rozmówi; albo-
wiem dla nadziei ludu Izrael-
skiego tym acuchem jestem
opasany.

21. Lecz oni rzekli do niego

:

My.animy listów dostali o
tobie z Judzkiej ziemi, ani kto
z braci przyszedszy oznajmi,
albo mówi o tobie co zego.
22. Wszakebymy radzi od

ciebie syszeli, co rozumiesz;
albowiem o tej sekcie wiemy,'
i wszdzie przeciwko niej
mówi.
23. A postanowiwszy mu

dzie, przyszo ich do niego
do gospody niemao, którym
zowiadczaniemwykadakró-
lestwo Boe, namawiajc ich
do tych rzeczy, które s o Je-
zusie, z zakonu Mojeszowego
i z proroków, od poranku a
do wieczora.

24. Tedy niektórzy uwierzyli
temu, po mówi, a niektórzy
nie uwierzyli.

25. A bdc niezgodnymi
midzy sob, rozeszli si, gdy
Pawe rzek to jedno sowo:
I dobrze Duch wity powie-

ACTA APOSTOLORUM 28.

dzia przez Izajasza proroka,
do ojców naszych,

26. Mówic : Id do tego lu-
du, mów: Suchem sucha
bdziecie, ale nie zrozumiecie,
a widzc widzie bdziecie, ale
nic nie ujrzycie;

27 . Albowiem zgrubiao serce
ludu tego, a ciko uszyma
syszeli i zamruyli oczy swe,-
aby sn oczyma nie widzieli'
a uszyma nie syszeli, i sercem
nie zrozumieli, i nie nawrócili
si, a uzdrowibym je.

28. Nieche wam tedy wia-
domo bdzie, i poganom po-
sane jest to zbawienie Boe,
a oni sucha bd.
29. A gdy to on rzek, ode-

szli Zydowie, majc midzy
sob wielki spór.

30. I mieszka Pawe przez
cae dwa lata w najemnej go-
spodzie swojej, i przyjmowa

,

wszystkich, którzy przycho-
dzili do niego;

31. Kac o królestwie Bo-
em, i uczc tych rzeczy, któres o Panu Jezusie Chrystu-
sie, ze wszystkiem bezpiecze-
stwem, bez przeszkody.
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List 6. Pawa Apostoa
do Rzymian.

ROZDZIA I.

Pawe, suga Jezusa Chrystu-

sa, powoany Aposto, od-
czony ku opowiadaniu Ewan-
gielii Boej

;

2. Któr przedtem obieca

przez proroki swojew Pismach

witych,
3. O Synu swoim, który si

narodzi z nasienia Dawido-

wego wedug ciaa

;

4. A pokaza si Synem Bo-

ym monie, wedug Ducha
powicenia, przez zmartwych-

wstanie, to jest, o Jezusie

Chrystusie, Panu naszym.

5. Przez którego wzilimy
ask i urzd apostolski ku
posuszestwu wiary midzy
wszystkimi narody, dla imie-

nia jego

;

6. Midzy którymi jestecie

i wy powoani od Jezusa Chry-

stusa.

7. Wszystkim, którzycie w
Rzymie, umiowanym Boym,
powoanym witym, aska
niech bdzie wam i pokój od

Boga, Ojca naszego, i od Pana
Jezusa Chrystusa.

8. Najprzód tedy dzikuj
Bogu mojemu przez Jezusa

Chrystusa za was wszystkich,

i wiarawasza synie po wszyst-

kim wiecie.

9. wiadkiem mi bowiem jest

on Bóg, któremu su w du-

chu moim wEwangieliiynaje-

go, i bez przestanku wzmian-

k o was czyni.

10. Zawsze w modlitwach

moich proszc, iby mi si
wdy kiedykolwiek droga

zdarzya za wolBo przyj
do was.

11. Albowiem pragn was
widzie, abym wam móg u-

dzieli jakiego daru ducho-

wnego ku utwierdzeniu wa-

szemu
;

12. To jest, abymy si u
was zobopólnie ucieszyli przez

spóecznwiar, i wasz i moj.
13. A nie chc, abycie wy

wiedzie nie mieli, bracia! em
czsto zamyla przyj do was;

(alem by dotd zawcignio-
ny,) abym mia jaki poytek i

midzy wami, jako i midzy
inszymi pogany.

14. I Grekom, i grubym na-
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rodom, i mdryn
jestem dunikiem,
15. Tak, i ile ze mnie jest

gotowym jest i wam, którzy-
cie w Rzymie, Ewangielij o-
powiada.
16. Albowiem nie wstydz

si za Ewangielij Chrystuso-
w, poniewa jest moc Bo
KU ZURWlPtlin l^O Jrrl ii _

AB BOMANOS 1

i gupim w podo-
biestwo obrazu skazitelnego
czowieka i ptaków i czworo-
nogich zwierzt i pazów.
24. A przeto poda je Bóg
podhwociom serc ich ku
nieczystoci, aby lyli ciaa
swoje midzy sob,
25. Jako te, którzy odmienili
)rawr?A m ui ^

cemu,ydowinainrzód nnf.2, S rr A w kamstwo, _

iGrez/no^
JP ’ P 6m C toUi stworzenie

> i suyli
17. Bo sprawiedliwo Boa I ktOr^flTl^?„

r
fZ

cielowi
'opiawiecuiwos Boaw mej bywa objawiona z wia-

iy w wiar, jako napisano :

bd
S^raW^e^^W^ Z w^ai^

18. Bo gniew Boy objawia
si z nieba przeciwko wszela-
kij niepobonoci i niespra-
wiedliwoci tych ludzi, którzy
zatrzymywaj prawdBo w
niesprawiedliwoci.
19. Przeto i co moe by

wiedziano o Bogu, jest w nich
jawno, gdy im Bóg objawi.
20. Bo rzeczy jego niewi-

azialne od stworzenia wiata
przez rzeczy uczynione widzial-
ne bywaj, to jest, ona wie-
czna jego moc i Bóstwo, na to
aby oni byli bez wymówki.
21. Przeto i poznawszy

Boga, me chwalili jako Boga
ani mu dzikowali, owszem
^nikczemnieli w mylach swo-
ich, i zamio si oezrozumne
serce ich;

22. Mienic si by mdry- i

nu, zgupieli;
J

23. I odmienili chwa nie-
|

— Kjowuizyeieiowi,
Etóry jest bogosawiony na~
wieki. Amen.
26.. Dlatego poda je Bóg w

namitnoci sromotne, gdy i

niewiasty ich odmieniy uy-
wanie przyrodzonew ono, któ-
ie jest przeciwko przyrodze-
niu.

27. Take i mczyzny opu-
ciwszy przyrodzone uywanie
niewiasty, zapalili si w swej
podliwoci jedni ku drugim,
mczyzna z mczyzn hab
podzc, a nagrod naleca '

bdowi swemu na si biorc.'

_
A jako si im nie upo-

dobao mie w znajomoci Bo-
ga, tak te Bóg je poda w u-
mys opaczny, aby czynili, co
nie przystoi

;

29. Napenieni bdc wszela-
kiej nieprawoci, wszetecze-
stwa, przewrotnoci, akom-
stwa, zoci, peni zazdroci
morderstwa, sporu, zdrady
zych obyczajów;
30. Zausznicy, obmówcy, Bo-

ga nienawidzcy
,

potwarcy,
pyszni, chlubni, wynalascy
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zych rzeczy, rodzicom niepo-

suszni,

31. Bezrozumni, przymierza

nie trzymajcy, bez przyro-

dzonej mioci, nieprzejednani

i niemiosierni

;

32. Którzy poznawszy prawo
Boe, i ci, co takowe rzeczy

czyni, godni s mierci, nie

tylko sami je czyni, ale te
przestawaj z tymi, co je czy-

ni.

ROZDZIA n.

Przeto jeste bez wymówki,
o czowiecze ! który osdzasz

;

bo w czem drugiego osdzasz,

samego siebie osdzasz, ponie-

wa to czynisz, który drugie-

go osdzasz.

2. Lecz wiemy, i sd Boy
jest wedug prawdy przeciwko
tym

,
którzy takowe rzeczy

czyni.

3. Czy mniemasz, o czowie-

cze! który osdzasz tych, co

takowe rzeczy czyni, a sam
je czynisz, e ty ujdziesz sdu
Boego ?

4. Czy bogactwy dobrotli-

woci jego, i cierpliwoci, i

nieskwapliwoci pogardzasz,

nie wiedzc, i ci dobrotli-

wo Boa do pokuty prowa-

5. Ale podug zatwardziao-

ci twojj i serca niepokutu-

jcego skarbisz sobie samemu
gniew na dzie gniewu i obja-

wienia sprawiedliwego sdu
Boego.

6. Który odda kademu po-

dug uczynków jego

;

7. Tym, którzy przez wytrwa-
nie w uczynku dobrym sznka-

j saw}'-

i czci i nieskazitelno-

ci, odda ywot wieczny

;

8. A za swarliwym i pra-

wdzie nieposusznym, lecz po-

susznym niesprawiedliwoci,

odda zapalczywo i gniew

;

9. Utrapienie i ucisk duszy

kadego czowieka, któryzo
popenia, yda najprzód, po-

tem i Greka

;

10. A chwa i cze i pokój

wszelkiemu czynicemu dobre

,

ydowi najprzód, potem i Gre-

kowi.

11. Albowiem niemasz wzgl-
du na osoby u Boga.

12. A którzykolwiek bez za-

konu zgrzeszyli, bez zakonu
te pogin; a którzykolwiek

w zakonie zgrzeszyli, przez

zakon sdzeni bd.
13. (Gdy nie suchacze za-

konu sprawiedliwymi s u Bo-

ga; ale czyniciele zakonu u-

sprawiedliwieni bd.)
14. Bo poniewa poganie, nie

majcy zakonu, z przyrodzenia

czyni, co jest w zakonie, ci,

zakonu nie majc, sami sobie

s zakonem

;

15. Którzy ukazuj skutek

zakonu, napisany na sercach

swych, z powiadczaniem su-

mienia ich i myli wespó siebie

oskarajcych albo te wyma-
wiajcych,

16. W dzie, gdy sdzi b-
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dzie Bóg skryte rzeczy ludzkie
wedug Ewangielii mojej przez
Jezusa Chrystusa.
17. Oto si ty nazywasz y-

dem, i polegasz na zakonie, a
chlubisz si Bogiem,
18. I znasz wol jego, i roze-

znajesz rzeczy róne od niej,
wywiczony bdc z zakonu ,•

19. I masz za to, e jest wo-
dzem lepych,wiatoci tych,
którzy s w ciemnoci

;

20. Mistrzem bezrozumnych,
nauczycielem niemowltek’
majc ksztat znajomoci i pra-
wdy w zakonie.

21 . Który tedy uczysz drugie-
go, siebie samego nie uczysz?
Który opowiadasz, eby nie
kradziono, kradniesz?
22. Który mówisz, eby nie

cudzooono, cudzooysz? któ-
ry si brzydzisz bawany, wi-
te rzeczy kradniesz?
23. Który si chlubisz zako-

nem, przez przestpstwo zako-
nu Boga lysz?
24. Albowiem imi Boe dla

was blunione bywa midzy
pogany, jako napisano.

25. Bo obrzezanie jest poy-
teczne, jeliby peni zakon

:

ale jeliby by przestpc za-
konu, twoje obrzezanie stao
si nieobrzezk.
26. Jeliby tedy nieobrzezk

przestrzegaa praw zakon-
nych, aza jego nieobrzezk
nie bdzie poczytana za o-
brzezk ?

27. I osdzi nieobrzezk z

KOS 2. 3.

przyrodzenia zakon penica,
ciebie, który przez liter i o-
brzezk jeste przestpc za-
konu;

28. Albowiem nie ten jest
ydem, który jest ydem na
jawie, ani to jest obrzezka,
która jest na jawie na ciele

;

29 Ale który jest w skryto-
ci ydem, i obrzezka serca;
która jest w duchu, nie w lite-
rze, której chwaa nie jest z
ludzi, ale z Boga.

KODZIA m.
Czeme tedy zacniejszy yd?
albo co za poytek obrzezki?
2. Wielki z kadej miary.
Albowiem to naj pierwsza, i
im zwierzone byy wyroki
Boe.
3. Bo có na tern, jeli nie-

którzy nie uwierzyli ? Aza nie-
dowiarstwo ich zniszczy wiar

4. Kie daj tego Boe ! I owszem
niechBóg bdzie prawdziwy, a
wszelki czowiek kamca, jako
napisano : Aby by uspra-
wiedliwionywmowach twoich,
a eby zwyciy, gdyby sa-
dzi.

5. Jeli tedy niesprawiedli-wo nasza Bo sprawiedli-wo zaleca
,
có rzeczemy ?

Aza niesprawiedliwyjestBóg,
który gniew przywodzi? (Po
ludzku mówi.)
6. Kie daj tego Boe! Al-

bowiem jakoby Bóg sadzi
wiat?

6 ‘
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7. Bo jeli prawdaBoa przez

moje kamstwo obfitowaa ku

chwale jego, czemu jeszcze i

ja bywam sdzony jako grze-

sznik ?

8. A nie raczej tak mówimy

:

(jako nas szkaluj, i jako nie-

którzy udawaj, ebymy mó-

wili :)
Bdziemy czyni ze rze-

czy, aby przyszy dobre? Któ-

rych potpienie jest sprawie-

dliwe.

9. Có tedy ? Mamy nad nie ?

adnym sposobem
;
gdyemy

przedtem dowiedli, iydowie

i Grekowie, wszyscy s pod
grzechem,

10. Jako napisano : Niemasz
sprawiedliwego ani jednego

;

11. Niemasz rozumnego, i Iiie-

masz, ktoby szuka Boga.

12. Wszyscy si odchylili,

wespó si stali nieuyteczny-

mi, niemasz ktoby czyni do-

bre, niemasz a do jednego.

13. Grobem otworzonym jest

gardo ich, jzykami swemi
zdradzali, jad mii pod warga-

mi ich.

14. Których usta napenione

I
s przeklinania i gorzkoci

;

15. Nogi ich prdkie s ku

I

wylewaniu krwi

;

16. Skruszenie z bied na
drogach ich,

17. A drogi pokoju nie pe-

i znali

;

18. Niemasz bojani Boej
przed oczyma ich.

19. A wiemy, i cokolwiek

zakon mówi, tym, którzy s

pod zakonem, mówi,aby wszel-

kie usta byy zatulone, i aby

wszystek wiat podlega ka-

raniu Boemu.
20. Przeto z uczynków zako-

nu nie bdzie usprawiedliwio-

ne adne ciao przed obliczno-

ci jego
,
gdy przez zakon

jest poznanie grzechu.

21. Lecz teraz bez zakonu

sprawiedliwo Boa objawio-

na jest, majca wiadectwo z

zakonu i z proroków

;

22. Sprawiedliwo, mówi,
Boa przez wiar Jezusa Chry-

stusaku wszystkim i na wszyst-

kie wierzce ;
bo rónoci nie-

masz.

23. Albowiem wszyscy zgrze-

szyli, i nie dostaje im chway
Boej.

24. A bywaj usprawiedli-

wieni darmo z aski jego przez

odkupienie, które si stao w
Chrystusie Jezusie.

25. Którego Bóg wystawi
ubaganiem przez wiar we
krwi jego, ku okazaniu spra-

wiedliwoci swojej przez od-

puszczenie przedtem popenio-

nych grzechów w cierpliwoci

Boej,

26. Ku okazaniu sprawiedli-

woci swojej w teraniejszym

czasie, na to, aby on by spra-

wiedliwym i usprawiedliwia-

jcym tego, który jest z wiary

Jezusowej.

27. Gdzie tedy jest chluba?

Odrzucona jest. Przez który
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zakon? Czyli uczynków? Nie,
ale przez zakon wiary.

28. Przeto mamy za to, e
czowiek

.

bywa usprawiedli-
wiony wiar bez uczynków
zakonu.

29. Izali Bóg jest tylko Bo-
giem ydów ? izali te nie po-
gan ? Zaiste i pogan.
30. Poniewa jeden jest Bóg,

który usprawiedliwi obrzezk
z wiary i nieobrzezk przez
wiar.
31. To tedy zakon niszczymy

przez wiar? Nie daj tego Bo-e ! i owszem zakon stanowimy.

RODZIA IV.

?-k ,

tedy
’ 1

'

ze(:zem}^ znalaz
Abraham, ojciec nasz, wedug
ciaa?
2. Bo jeli Abraham z uczyn-
ków

.

jest usprawiedliwiony,
ma si czem chlubi, ale nie u
Boga.

3. Albowiem có Pismo mó-
wi ? Uwierzy Abraham Bogu,
i przyczytano mu to za spra-
wiedliwo.
4. A robicemu zapata nie
bywa przyczytana podug a-
ski, ale podug dugu

;

5. Nierobicemu za, lecz
wierzcemu w tego, który u-
sprawiedliwia niepobonego,
pi zyczytana bywa wiara jego
za sprawiedliwo.
6. Jako i Dawid powiada,e bogosawiestwoczowieka

,

jest, któremu Bóg przyczyta
|

sprawiedliwo bez uczynków
mówic:
7. Bogosawieni, których od-

puszczone s nieprawoci, a
których zakryte s grzechy;
8. Bogosawiony m, któ-

remu Pan grzechu nie przy-
czyta.

J

9 To tedy bogosawiestwo
tylko na obrzezk przychodzi,
czy te na nieobrzezk? Gdy :

mówimy, i wiara Abrahamo- ;

wi jest przyczytana za spra-'
wiedliwo.
10. Jako mu tedy jest przy-

:

czytana? Gdy by w obrzezee, :

czyli w nieobrzezce? Nie w o-
brzezce, ale w nieobrzezce.
11. I przyj znak obrzezki

'<

za piecz sprawiedliwoci o-
nej wiary, która bya w nie- '

obrzezee, na to, aby by ojcem
wszystkich wierzcych w nie-
obrzezce, 8/by i onym przyczy-
tana bya sprawiedliwo

:

12. I aby by ojcem obrze-
zki, nie tylko tych, którzy s
z obrzezki, ale te i tych, któ-
rzy chodz stopami wiary ojca
naszego Abrahama, która by-
a w nieobrzezce.

13. Albowiem nie przez za-
kon si staa obietnica Abra-
hamowi albo nasieniu jego,
aby by dziedzicem wiata, ale
przez sprawiedliwo wiary.
14. Bo jeli ci, którzy s z

zakonu, dziedzicami s, tedy
zniszczaa wiara i wniwecz si
obrócia obietnica;

15. Gdy zakon gniew spra-
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wuje; albowiem gdzie zakonu

niemasz, tam ani przestp-

stwa.

16. A przeto z wiary jest

dziedzictwo, aby byo z aski,

i -eby bya warowna obietnica

wszystkiemu nasieniu, nie tyl-

ko temu, które jest z zakonu,

ale i temu, które jest z wiary

Abrahamowej, który jest oj-

cem nas wszystkich

;

17. (Jako napisano: Ojcem
wielu narodów wystawiem
ci) przed Bogiem, któremu
uwierzy,który oywia umare,
i który przywouje te rzeczy,

których niemasz, jakoby byy.

18. Który (Abraham) prze-

ciwko nadziei w nadziej u-

wierzy, e si stanie ojcem

wielu narodów wedug tego,

co mu powiedziano : Tak b-
dzie nasienie twoje.

19. A nie bdc sabym w
wierze, nie patrza na ciao

swoje ju obumare, majc o-

koo stu lat, ani na obumary
ywot Sary.

20. O obietnicy tedy Boej
nie wtpi z niedowiarstwa;

ale si umocni wiar i da
chwa Bogu,

21. Bdc te tego pewien, e
cokolwiek on obieca, mocen
jest i uczyni.

22. A przeto przyczytano

mu to za sprawiedliwo.
23. A nie napisano tego dla

niego samego, i mu to przy-

czytano,

24. Ale i dla nas, którym ma

by przyczytano, którzy wie-

rzymy w tego, który wzbudzi
Jezusa, Pana naszego, z mar-

twych
;

25. Który wydany jest dla

grzeehów naszych, a wsta z

martwych dla usprawiedliwie-

nia naszego.

RODZIA V.

Bdc tedy usprawiedliwieni

z wiary, pokój mamy z Bogiem
rzez Pana naszego Jezusa

hrystusa

;

2. Przez któregomy te przy-

stp otrzymali wiar ku tej

asce, w której stoimy, i chlu-

bimy si nadziej chway Bo-

j.
3. A nie tylko to, ale si te

chlubimy z ucisków, wiedzc,

i ucisk cierpliwo sprawuje,

4. A cierpliwo dowiadcze-

nie, a dowiadczenie nadziej;

5. A nadzieja nie pohabi,
przeto, i mio Boa rozlana

jest w sercach naszych przez

Ducha witego, który nam
jest dany.

6. Albowiem Chrystus, gdy-

my jeszcze byli mdymi, we-

dug czasu umar za niepobo-

ne.
7. Cho ledwieby kto umar

za sprawiedliwego; wszake
za dobrego snaby si kto

umrze way.
8. Lecz zaleca Bóg mio
swoj ku nam, e gdymy
jeszcze byli grzesznymi, Chry-

stus za nas umar.
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9. Daleko tedy wicej teraz

usprawiedliwieni bdc krwi
jego,zachowani bdziemy prze-ze od gniewu.
10. Bo jelie bdc nieprzy-

jaciómi, pojednanimy z Bo-
giem przez mier Syna jego:
daleko wicej bdc pojedna-
ni, zachowani bdziemy przez
ywot jego.

U- A “e tylko to, ale si
te chlubimy Bogiem przez
-rana nasze0n nr, i..

AD ROMANOS 5. 6.

wina
j est z jednego upadku ku

potpieniu, ale dar z aski z
wielu upadków ku usprawie-
oliwieniu.

17. Albowiem jeli dla je- i

dnego upadkumier królowa-a przez jednego, daleko wi-
ej, którzy obfito onej aski
i dar SDrawip(Jliwn<5ni •

jednanie otrzymali.'
12. Przeto jako przez jedne-

go czowieka grzech wszed
na wiat, a przez grzech mier:
tak te na wszystkich ludzi
mier- przysza, poniewa
wszyscy zgrzeszyli.

13. Albowiem a do zakonu
grzech by na wiecie; ale
grzech nie bywa przyczytany,
gdy zakonu niemasz.
14. Lecz mier królowaa

od Adama a do Mojesza i

nad t

?
D
?-

którz7 nie grzeszyli,
napodobiestwo przestpstwa
Adamowego, który jest wzo-
rem onego, którymiaprzyj.
15. Ale nie jako upadek, tak

i dar z aski; albowiem jeli
przez upadek jednego wiele
ich pomaro, daleko wicej
aska Boa i dar z aski onego
jednego czowiekaJezusaChiy-
sfcusa na wiele ich opywaa.
Ib. A dar nie jest taki, jako

-J, — uuiibusc onej aski
- dar sprawiedliwoci przyj- ;

muj, w ywocie królowa b-

Chi7stusa
eg°

^edneg0 Jezusa '

18. Przeto tedy jako przez 1
jednego upadek na wszystkich
ludzi przysza wina ku pot- ?

pieniu: tak te przez jednego
usprawiedliwienie na wszyst-
kich ludzi przyszed dar ku
usprawiedliwieniu ywota.
19. Bo jako przez nieposu-

szestwo
_

jednego czowieka
wiele si ich stao grzesznymi:
tak przez posuszestwo je-
dnego czowieka wiele si ich
stao sprawiedliwymi.
20. A zakon przytm nast-

pi, aby obfitowa grzech; lecz
gdzie si grzech rozmnoy,
tam aska tern wicej obfito-
waa.
21 Aby jako grzech królo-wa ku mierci, tak te aby

aska królowaa przez spra-
wiedliwo ku ywotowi wie-
cznemu przez Jezusa Chrystu-
sa, Pana nazzego.

ROZDZIA VI

toTo
I ml

tedy
^Zostanie,

który zgrzeszy. Albowitm
| fitoTOa

8?^ 11
’ ^ aska °b
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2. Nie daj tego, Boe ! albo-

wiem którzymy umarli grze-

chowi, jako jeszcze w nimy bdziemy?
3. Aza nie wiecie, i którzy-

kolwiek ochrzczeni jestemy
w Chrystusa Jezusa, w mier
jego ochrzczeni jestemy?
4. Pogrzebienimy tedy z nim

przez chrzest w mier, aby
jako Chrystus wzbudzony jest

z martwych przez chwa oj-

cowsk, tak ebymy i my w
nowoci ywota chodzili.

5. Bojeliemy z nim wszcze-

pieni w podobiestwo mierci
jego, tedy te i w podo-

biestwo zmartwychwstania
wszczepieni z nim bdziemy.

6. To wiedzc, e stary nasz

czowiek pospou z nim jest

ukrzyowany, aby ciao grze-

chu byo zniszczone, ebymy
ju wicej nie suyli grzecho-

wi;

7. Bo kto umar, usprawie-

dliwiony jest od grzechu.

8. Jelimy tedy z Chrystu-

sem umarli, wierzymy, i te
z nimy bdziemy.
9. Wiedzc, e Chrystus po-

wstawszy z martwych, wicej
nie umiera, i mier mu .wi-
cej nie panuje.

10. Bo i umar, grzechowi
raz umar, a i yje, yje Bogu.
11. Tak te i wy rozumiejcie,

ecie wy umarymi grzecho-

wi, alecie ywymi Bogu w
Chrystusie Jezusie, Panu na-

szym.

12. Nieche tedy nie króluje

grzech w miertelnem ciele

waszem, ebycie mu posu-
szni byli w podliwociach
jego.

13. Ani stawiajcie czonków
waszych orem niesprawie-

dliwoci grzechowi: ale sta-

wiajcie siebie samych Bogu, ja-

ko z umarych ywi, i czonki
wasze orem sprawiedliwoci
Bogu.

14. Albowiem grzech pano-
wa nad wami nie bdzie;
bocie nie pod zakonem, ale

pod ask.
15. Có tedy? Bdziemy

grzeszyli, emy nie pod za-

konem, ale pod ask? Nie
daj tego Boe!
16. Aza nie wiecie, e ko-

mu si stawiacie za sugi ku
posuszestwu,' tegocie su-
gami, komucie posuszni;

bd grzechowi ku mierci,

bd posuszestwu ku spra-

wiedliwoci ?

17. Ale chwaa Bogu, ebyw-
szy sugami grzechu, usucha-
licie z serca sposobu onej

nauki, którejcie si poddali.

18. A bdc uwolnieni od
grzechu, stalicie si niewolni-

kami sprawiedliwoci.

19. Po ludzku mówi dla

mdoci ciaa waszego. Albo-

wiem jakocie stawiali czonki
wasze na sub nieczystoci i

nieprawoci ku czynieniu nie-

prawoci : tak teraz stawiajcie
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czonki wasze na sub spra-
wiedliwoci ku powiceniu.
20. Bo pókicie byli sugami

grzechu, bylicie wolnymi od
sprawiedliwoci

;

21. Jakiecie tedy naonczas
poytek mieli onych rzeczy,
za które si teraz wstydzicie?
Bo koniec onych jest mier.
22. Lecz teraz, bdc uwol-

nieni od grzechu a zniewoleni
Bogu, macie poytek swój ku
powiceniu, a koniec ywot
wieczny.

23. Albowiem zapata za
grzech jest mier; ale dar z

aski Boj jest ywot wieczny
w Chrystusie Jezusie, Panu
naszym.

ROZDZIA Vn.

Aza nie wiecie, bracia
!

(bo
powiadomym zakonu mówi,)
i zakon panuje nad czowie-
kiem, póki yje?
2. Albowiem niewiasta, która

jest za mem, póki yw m,
obowizana mu jest zakonem

;

a jelibym umar, uwolnio-
na jest od zakonu mowego.
3. Przeto tedy, póki m

yje, hdzie zwana cudzooni-

ciao Chrystusowe, abycie si
stali inszego, to jest, tego, któ-
ry wzbudzonyjest z martwych,
abymy owoc przynosili Bogu.
5. Albowiem gdymy byli w

ciele, namitnoci grzechów,
które si wzniecay przez za-
kon

,
mocydokazywaywczon-

kach naszych ku przynoszeniu
owocu mierci.
6. Lecz teraz stalimy si|

wolni od zakonu, umarszy"
temu

,
w którymemy byli

]

zatrzymani, abymy Bogu su-
yli w nowoci ducha, a nie-
w staroci litery.

7 . Có tedy rzeczemy ? I za-

'

kon jest grzechem? Me daji
tego Boe ! I owszemem grze- i-

chu nie pozna, tylko przez!
zakon; bo i o podliwoci--;
bym by nie wiedzia, by by ‘

zakon nie rzek: Me bdziesz^’
poda.
8. Lecz grzech wziwszy ,

przyczyn przez przykazanie, \

sprawi we mnie wszelak
podliwo; albowiem bez 5

zakonu grzech jest martwy. '

9. I jamy niekiedy bez za-

konu
;
lecz gdy przyszo przy-

,

kazanie, grzech oy, a jam
f

umar.
c, jeliby on inszego ma
zostaa; ale jeliby m jej

umar, wolna jest od zakonu
onego, aby nie bya cudzoo-
nic, choby si inszego ma
on staa.

4. A tak, bracia moi ! i wycie
umartwieni zakonowi przez

10. I znalazo si, e to przy-
kazanie, które miao by ku
ywotowi, jest mi ku mierci.

11. Gdy grzech, wziwszy
przyczyn przez przykazanie,

;

zwiód mi, i przez nie zabi
mi.
12. A tak zakon jest wity,
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i przykazanie wite i spra-

wiedliwe i dobre.

13. To tedy dobre stao mi
si mierci? Nie daj tego Bo-

e ! I owszem grzech, aby si
pokaza by grzechem

,
spra-

wi mi mier przez dobre,

eby si sta nader grzeszcym
on grzech przez ono przyka-

zanie.

14. Bo wiemy, i zakon jest

duchowny, alem ja cielesny,

zaprzedany pod grzech.

15. Albowiem tego, co czy-

ni, nie pochwalam; bo nie,

co chc, to czyni, ale czego

nienawidz, to czyni.

16. A jeli czego nie chc,
to czyni, przyzwalam zako-

nowi, e dobry jest.

17. Jn tedy teraz nie ja to

czyni
,
ale grzech we mnie

mieszkajcy

;

18. Gdy wiem,e nie mieszka
we mnie (to jest, w ciele mo-
jem,) dobre; albowiem ch
jest we mnie, ale wykona to,

co jest dobrego, nie znajduj.

19. Bo nie czyni dobrego,

które chc; ale ze, którego
nie chc, to czyni.

20. A jeli ja to czyni, cze-

go nie chc, ju ja wicej nie

czyni tego, ale grzech, który
we mnie mieszka.

21. Znajduj tedy ten zakon
w sobie, gdy chc dobre czy-

ni, e si mnie ze trzyma.
22. Albowiem kocham si
w zakonie Boym wedug
wntrznego czowieka.

p.

23. Lecz widz inszy zakon

w czonkach moich, odporny
zakonowi umysu mego, i któ-

ry mi zniewala pod zakon
grzechu, który jest w czon-

kach moich.

24. Ndzny ja czowiek!
Któ mi wybawi z tego ciaa
mierci ?

25. Dzikuj Bogu przez Je-

zusa Chrystusa, Pana naszego.

Przeto tedy ja sam umysem
su zakonowi Boemu, lecz

ciaem zakonowi grzechu.

ROZDZIA VIII.

Przeto teraz adnego pot-
ienia niemasz tym, którzy

dc w Chrystusie Jezusie

nie wedug ciaa chodz, ale

wedug Ducha.

2. Albowiem zakon Ducha
ywota, który jest w Chrystu-
sie Jezusie, uwolni mi od za-

konu grzechu i mierci.

3. Bo co niemonego byo za-

konowi, w czem on by saby
dla ciaa, Bóg posawszy Syna
swego w podobiestwie grze-

sznego ciaa i dla grzechu, po-

tpi grzech w ciele,

4. Aby ona sprawiedliwo
zakonu bya wypeniona w
nas, którzy nie wedug ciaa
chodzimy, ale wedug Ducha.
5. Albowiem, którzy s we-
dug ciaa, o tern myl, co jest

cielesnego
;
ale którzy s we-

dug Ducha, myl o tern, co

jest duchownego.

6. Gdy zmys ciaa jest

18
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mier

;
ale zmys ducha jest

ywot i pokój,

7. Przeto, i zmys ciaa jest

nieprzyjacielem Bogu
;
bo si

zakonowi Boemu nie podda-
je, gdy te i nie moe.
8. Przeto którzy s w ciele,

Bogu si podoba nie mog.
9. Lecz wy nie jestecie w

ciele, ale w duchu, gdy Duch
Boy mieszka w was: a jeli
kto Ducha Chrystusowego nie
ma, ten nie jest jego.

.

10. Ale jeli Chrystus w was
jest, tedy ciao jest martwe dla
grzechu, a duch jest ywy dla
sprawiedliwoci.
11. A jeli Duch tego, który

Jezusa wzbudzi z martwych,
mieszka w was, ten, który
wzbudzi Chrystusa z mar-
twych, oywi i miertelne cia-

a wasze przez Ducha swego,
który w was mieszka.
12. A tak, bracia ! dunika-

mi jestemy nie ciau, abymy
wedug ciaa yli.
13. Albowiem jelibycie we-
dug ciaa yli, pomrzecie

;
a-

le jelibycie Duchem sprawy
ciaa umartwili,y bdziecie.

14. Bo którzykolwiek Du-
chem Boym prowadzeni by-
waj, ci s synami Boymi.
15. Gdyecie nie wzili du-

cha niewoli znowu ku bojani,
alecie wzili Ducha przyspo-
sobienia synowskiego, przez
którego woamy : Abba, to jest
Ojcze

!

16. Tene Duch powiad-

cza duchowi naszemu, iemy
dziemi Boymi.
17. A jeli dziemi, tedy i

dziedzicami
, dziedzicami w

prawdzie Boymi, a spódzie-
dzicami Chrystusowymi, jeli
tylko z nim cierpimy, abymy
te z nim byli uwielbieni.

18. Albowiem, (bracia
!)
mam

za to, i utrapienia teraniej-
szego czasu nie s godne onej
przyszej chway, która si ma
objawi w nas.

19. Bo troskliwe wygldanie
stworzenia oczekuje objawie-
nia synów Boych.
20. Gdy stworzenie marno-

ci jest poddane, nie dobrowol-
nie, ale dla tego, który je pod-
da.
21. Pod nadziej, e i samo

stworzenie bdzie uwolnione z

niewoli skaenia na wolno
,

chway dziatek Boych.
22. Bo wiemy, i wszystko I

stworzenie wespó wzdycha, i

wespó boleje a dotd.
23. A nie tylko ono stworze- :

nie, ale i my, którzy mamy
pierwiastki Ducha, i my sami
w sobie wzdychamy, oczekujc :

:

przysposobienia synowskiego,
j

odkupienia ciaa naszego.

24. Albowiem nadziejmy
zbawieni. A nadzieja widoma
nie jest nadzieja; bo co kto
widzi, przecz si tego spodzie-

wa?
25. Ale czego nie widzimy,

tego si spodziewamy, i tego
przez cierpliwo oczekujemy.
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26. Take te i Duch dopo-

maga mdociom naszym. Al-

bowiem o cobymy si modli
mieli, jako potrzeba nie wie-

my
;
ale tene Duch przyczy-

nia si za nami wzdychaniem
niewymownem.
27. A ten, który si serc ba-

da, wie, który jest zmys Du-
cha, poniewa wedug Boga
przyczynia si za witymi.
28. A wiemy, i tym, którzy

miuj Boga, wszystkie rzeczy

dopomagaj ku dobremu, to

jest, tym, którzy wedug po-

stanowienia Boego powoani
s.
29. Albowiem, które on przej-

jza, te te przenaznaczy, aby
byli przypodobam obrazowi

Syna jego, eby on by pier-

worodnym midzy wieloma
brami.
30. A które przenaznaczy,

te te powoa
;
a które powo-

a, te te usprawiedliwi; a
które usprawiedliwi, te te u-

wielbi.

31. Có tedy rzeczemy na to?

Jeli Bóg za nami, któ prze-

ciwko nam?
32. Który ani wasnemu Sy-

nowi nie przepuci, ale go za

nas wszystkich wyda
:

jako-
by wszystkiego z nim nie da-

rowa nam?
33. Któ bdzie skary na

wybrane Boe? Bóg jest, któ-

ry usprawiedliwia.

i 34. Któ jest, coby je pot-
pi? Chrystus jest, który u-

mar, owszem i zmartwych-
wsta, który te jest na pra-

wicy Boej, który si te przy-

czynia za nimi.

35. Któ nas odczy od mi-

oci Chrystusowej? czyli u-

trapienie? czyli ucisk? czyli

przeladowanie? czyli gód?
czyli nago? czyli niebezpie-

czestwo? czyli miecz?

36. Jako napisano : Dla cie-

bie cay dzie zabijani bywa-
my, poczytanimy jako owce,

na rze naznaczone

;

37. Ale w tern wszystkiem
przezwyciamy przez tego,

który nas umiowa.
38. Albowiem pewienem te-

go, i ani mier, ani ywot,
ani Anioowie, ani ksistwa,

ani mocarstwa, ani teraniej-

sze ani przysze rzeczy,

39. Ani wysoko, ani g-
boko, ani adne insze stwo-

rzenie nie bdzie nas mogo
odczy od mioci Boej, któ-

ra jest w Jezusie Chrystusie,

Panu naszym.

RODZIA IX.

Prawd mówi w Chrystusie,

a nie kami, w czem mi po-

wiadcza sumienie moje przez

Ducha witego

:

2. e mam wielki smutek i

nieustawajcyból w sercu mo-
jem.

3. Albowiem dabym sam,

abym si sta odczonym od
Chrystusa za braci moich, za

18*
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pokrewnych moich wedug
ciaa.

4. Którzy s Izraelczycy,któ-
rycli jest przysposobienie sy-

nowskie, i chwaa, i przymie-
rza i zakonu danie, i suba
Boa, i obietnice;

5. Których s ojcowie, i z

których poszed Chrystus ile

wedug ciaa, który jest nad
wszystkimi Bóg bogosawio-
ny na wieki. Amen.
6. Lecz nie mona, eby miao
upa sowo Boe; albowiem
nie wszyscy, którzy s z Iz-

raela, s Izraelem

;

7. Ani i s nasieniem Abra-
hamowem, wszyscysdziemi

;

ale rzeczono: W Izaaku bdzie
tobie nazwane nasienie

;
\

8. To jest, nie dzieci ciaa s
dziemi Boymi

;
ale dzieci

obietnicy bywaj w nasienie

policzone.

9. Albowiem obietnicy sowo
to jest : O tym wanie czasie

przyjd, a Sara bdzie miaa
syna;

10. A nie tylko to, ale i Re-
beka, gdy z jednego ojca na-
szego Izaaka brzemienn zo-

staa.

11. Gdy si jeszcze byy dzia-

tki nie narodziy, ani co do-

brego albo zego uczyniy, aby
si ostao postanowienie Boe
wedug wybrania, nie z uczyn-
ków, ale z tego, który powo-
uje,

12. Rzeczono jej, e wikszy
bdzie suy mniejszemu

;

13. Jako napisano : Jakóbam
umiowa, alem Ezawa mia
w nienawici.

14. Có tedy rzeczemy ? Jest-

e niesprawiedliwo u Boga ?

Kie daj tego Boe

!

15. Albowiem do Mojesza
mówi: Zmiuj si, nad kim

,

si zmiuj
;
a zlituj si, nad

kim si zlituj.

16. A przeto nie zaley na
tym co chce, ani na tym, co
biey, ale na Bogu, który si ,

zmiowywa.
17. Albowiem mówi Pismo i

do Faraona : Ka tom ci samo
wzbudzi, abym okaza moc
moj na tobie, a iby opo-
wiadane byo imi moje po
wszystkiej ziemi.

18. A tak nad kim chce, zmi-
owywa si, a kogo chce, za-

twardza.

19. Ale mi rzeczesz : Przecze
si jeszcze uskara? bo któ
si sprzeciwi woli jego ?

20. I owszem, o czowiecze ! I

któe ty jest, który spór wie-}
:

dziesz z Bogiem ? Izali lepian- i'

ka rzecze lepiarzowi : Przecz- ge mi tak uczyni?
21. Izali nie ma mocy garn-

1

carz nad glin, eby z teje*
bryy uczyni jedno naczynie |
kii uczciwoci, a drugie ku
zelywoci ?

22. A jeli Bóg chcc oka-
za gniew, i znajom uczyni ?
mono swoj, znosi w wiel- >

kiej cierpliwoci naczynia gnie-
wu na zginienie zgotowane,
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23. A iby znajome uczyni

bogactwo chway swojej nad
naczyniem miosierdzia, które

zgotowa ku chwale

;

24. Których i powoa, to jest

nas, nie tylko z ydów, alei z

poganów.
25. Jako te u Ozeasza mówi

:

Nazwi lud, który nieby mo-
im, ludem moim, a on, któ-

ra nie bya umiowan, nazwi
umiowan.
26. I stanie si, e na tern

miejscu, gdzie im mawiano:
Nie jestecie wy ludem moim,
tam nazwani bd synami Bo-
ga ywego.
27. A Izajasz woa nad Izrae-

lem, mówic: Choby liczba

synów Izraelskich bya jako
piasek morski, ostanki zacho-

wane bd.
28. Albowiem spraw sko-

czy i skróci w sprawiedliwo-

ci; spraw zaiste skrócon
uczyni Pan na ziemi.

29. I jako przedtem powie-
dzia Izajasz: By nam by Pan
zastpów nie zostawi nasienia,

bylibymy si stali jako So-

doma, i Gomorze bylibymy
podobni.

30. Có tedy rzeczemy? To,

i poganie, którzy nie szu-

kali sprawiedliwoci, dostpili

sprawiedliwoci, a sprawiedli-

woci, która jest z wiary.

31. A Izrael szukajc zakonu
sprawiedliwoci, nie doszed
zakonu sprawiedliwoci.

32. Dlaczegó ? I nie z wiary,

ale jako z uczynków zakonu
jej szukali

;
albowiem si obra-

zili o kamie obraenia,
33.

Jako napisano : Otokad
w Syonie kamie obraenia,

i opok otrcenia, a wszelki,

który we wierzy, nie bdzie
pohabiony.

ROZDZIA X.

Bracia
!

przychylna wola serca

mego i modlitwa, któr czyni
do Boga za Izraelem, jestci ku
zbawieniu.

2. Albowiem daj im wia-
dectwo, i gorliwo ku Bogu
maj, ale nie wedug wiado-

moci.
3. Bo nie znajc sprawie-

dliwoci Boej, a chcc wa-
sn sprawiedliwo wystawi,
sprawiedliwoci Boej nie byli

poddani.

4. Albowiem koniec zakonu
jest Chrystus ku sprawiedli-

woci kademu wierzcemu.
5. Gdy Mojesz pisze o spra-

wiedliwoci, która jest z za-

konu, i ktobykolwiek te rze-

czy czyni, przez niey b-
dzie.

6. Ale sprawiedliwo, która
jest z wiary, tak mówi : Nie
mów w sercu swem: Kto wst-
pi na niebo? to jest Chrystusa
na dó sprowadzi:
7. Albo kto zstpi do prze-

paci? to jest Chrystusa od
umarych wyprowadzi.
8. Ale (Mojesz) có mówi:

Blisko ciebie jest sowo w
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ustach twoich i w sercu two-
jem. To jest sowo wiary, któ-
re opowiadamy

:

9. e jeliby usty wyzna
Pana Jezusa, i uwierzyby w
sercu twojem, e go Bóg z

martwych wzbudzi, zbawiony
bdziesz.

10. Albowiem sercem wie-

rzono bywa ku sprawiedliwo-
ci, ale si usty wyznanie dzie-

je ku zbawieniu.

11. Bo Pismo mówi : Wszelki,
kto we wierzy, nie bdzie po-
habiony

;

12. Gdy niemasz rónoci
midzy ydem i Grekiem

;
bo

tene Pan wszystkich, bogaty
jest ku wszystkim, którzy go
wzywaj.
13. Kady bowiem, ktoby
wzywa imieniaPaskiego,zba-
wiony bdzie.
14 . Jako tedy wzywa bd

tego, w którego nie uwierzyli ?

a jako uwierz w tego, o któ-
rym nie syszeli? a jako usy-
sz bez kaznodziei ?

15. Jako tó bd kaza,
jeliby nie byli posani? Jako
napisano: O jako liczne s
nogi tych, którzy opowiadaj
pokój, tych, którzy opowiada-

j dobre rzeczy.

16. Ale nie wszyscy posu-
szni byli Ewangielii

;
albowiem

Izajasz mówi : Panie ! któ u-

wierzy kazaniu naszemu?
17. Wiara tedy jest z sucha-

nia, a suchanie przez sowo
Boe.

18. Ale mówi : Izali nie sy-
szeli? i owszem na wszystk
ziemi wyszed gos ich, i na
koczyny okrgu ziemi sowa
ich.

19. Ale mówi : Izali tego nie
pozna Izrael? Pierwszy Moj-
esz mówi : Ja was do zawici
pobudz przez naród, który
nie jest narodem, przez naród
nierozumny rozdrani was.
20. A Izajasz miaoci uy-
wajc mówi: Jestem znalezio-

ny od tych, którzy mnie nie
szukali, i jestem objawiony
tym, którzy si o mnie nie py-
tali.

21. Ale przeciwko Izraelowi
mówi: Cay dzie wycigaem
rce moje do ludu upornego
i sprzeciwiajcego si.

RODZIA XI.

Mówi tedy : Izali Bóg odrzu-
ci lud swój ? Nie daj tego Bo-
e ! Albowiem i jam jest Izra-

elczyk z nasienia Abrahamo-
wego, z pokolenia Benjamino-
wego.

2. Nie odrzucici Bóg ludu
swego, który przejrza. Aza
nie wiecie, co mówi Pismo o
Elijaszu? jako si przyczynia
do Boga przeciwko Izraelowi

mówic

:

3. Panie! Proroki twoje po-
mordowali, i otarze twoje zbu-
rzyli, a zostaem ja sam, i szu-

kaj duszy mojej.

4. Ale có mu mówi Boska
odpowied? Zostawiem sobie
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siedm tysicy mów, którzy

nie skonili kolana Baalowi.

5. Tak tedy i teraniejszego

czasu ostanki podug wybra-

nia z aski zostay.

6. A poniewa z aski, tedy

ju nie z uczynków, inaczej

aska juby nie bya ask ;
a

jeli z uczynków, juci nie jest

aska; inaczej uczynek juby
nie by uczynkiem.

7. Có tedy? Czego Izrael

szuka, tego nie dostpi ;
ale

wybrani dostpili, a inni za-

twardzeni s,

8. (Jako napisano: Da im

Bóg ducha twardego snu, oczy,

aby nie widzieli, i uszy, aby

nie syszeli), a do dzisiejszego

dnia.

9. A Dawid mówi : Niechaj

im bdzie stó ich sidem i u-

owieniem i otrceniem i od-

pat.
10. Niech zamione bd o-

czy ich, aby nie widzieli, a

grzbietu ich zawsze nachylaj.

11. Mówi tedy : Aza si po-

tknli, aby padli ? Nie daj tego

Boe! Ale przez ich upadek

doszo zbawienie pogan, aby

je do zawici przywiód.

12. A poniewa upadek ich

jest bogactwem wiata, a u-

mniejszenie ich bogactwem po-

gan, jako daleko wicej ich

zupeno?
13. Albowiem mówi wam

poganom, iem ja jest Aposto-

em pogan, usugowanie moje

zalecam,

14. Azabym jako ku zawi-

ci pobudzi ciao moje, i zba-

wibym niektóre z nich.

15. Albowiem jeli odrzu-

cenie ich jest pojednaniem

wiata, có bdzie przyjcie

ich, tylko oycie od umarych ?

16. Poniewa jeli pierwia-

stki wite, tedy i zaczynie-

nie
;
a jeli korze wity, te-

dy i gazie.

17. A jeli niektóre z gazi
odamane s, a ty, który by
ponn oliw, jeste wszcze-

piony zamiast nich, i stae
si uczstnikiem korzenia i

tustoci oliwnego drzewa:

18. Nie chlube si przeciw

gaziom
;
bo jeli si chlubisz,

wiedze, i nie ty korzenia no-

sisz, ale korze ciebie.

19. Ale rzeczesz : Odamane
s gazie,/abym jaby wszcze-i

piony.

20. Dobrze; dla niedowiar-

stwa odamane s, ale ty wia-

r stoisz; nie bde hardej

myli, ale si bój.

21. Albowiem jeli Bóg przy-

rodzonym gaziom nie prze-

puci, wiedz, e i tobie nie

przepuci.

22. Obacze tedy dobrotli-

wo i srogo Bo
;

prze-

ciwko tym wprawdzie
,

któ-

rzy upadli, srogo, ale prze-

ciwko tobie dobrotliwo, je-

liby trwa w dobroci; ina-

czej i ty bdziesz wycity.

23. Ale i oni jeli nie b-
d trwali w niedowiarstwie.
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wszczepieni za bd, gdy
mocny jest Bóg one zasi
wszczepie.

24. Albowiem jeli ty jest
wycity z oliwy, z przyrodze-
nia ponnej, a przeciwko przy-
rodzeniu jeste wszczepiony w
dobr oliw, jako daleko wi-
cej, którzy s wedug przyro-
dzenia, wszczepieni bd w
swoj wasn oliw

!

25.

^

Bo nie chc, abycie nie
mieli wiedzie, bracia! tej ta-
jemnicy, (ebycie nie byli sa-
mi u siebie mdrymi,) i za-
twardzenie z czci przyszo
na Izraela, pókiby nie wesza
zupeno pogan.
26. A tak wszystek Izrael

bdzie zbawiony, jako napi-
sano: Przyjdzie z Syonu wy-
bawiciel, i odwróci niepobo-
noci od Jakóba.
27. A to bdzie przymierze

moje z nimi, gdy odejm grze-
chy ich.

28. A tak wedug Ewangielii
nieprzyjaciómi s dla was;
lecz wedug wybrania s mi-
ymi dla ojców.

.

29. Albowiem darów swoich
i wezwania Bóg nie auje.
30. Bo jako i wy niekiedy

mewierzylicie Bogu, ale teraz
dostpilicie miosierdzia dla
ich niedowiarstwa,
31. Tak i oni teraz stali si

nieposusznymi, aby dla mio-
sierdzia wam okazanego i oni
miosierdzia dostpili.
32. Albowiem zamkn je
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<=> wszystkie w niedowiar-
stwo, aby si nad wszystkimi
zmiowa.
33 O gbokoci bogactwa i

mdroci i znajomoci Boej

!

Jako s niewybadane sdy je-
go, i niedocignione drogi le-
go!

34. Bo któ pozna umys
Paski? albo kto by ram
jego?

35. Albo kto mu co pierwej
da, a bdzie mu zasi oddano?'
3(1 Albowiem z niego i prze-
ze i w nim s wszystkie rze-

jczy
;
jemu niech bdzie chwa- .a na wieki. Amen.

ROZDZIA Xn.
Prosz was tedy, bracia!
przez litoci Boe, abycie sta-
wiali ciaa wasze ofiar yw,
wit, przyjemn Bogu, to
jest, rozumn sub wasz.
.2- A nie przypodobywajcie
si temu wiatu, ale si prze-
miecie przez odnowienie urny- ^

su waszego na to, abycie do-
wiadczyli, która jest wola -

Boa dobra, przyjemna i do-
skonaa.
3. Albowiem powiadam przez 1

ask, która .mi jest dana, $

kademu, co jest midzy wa-
mi

,
aby wicej o sobie nie

rozumia, nieli potrzeba rozu- :

mie
; ale eby o sobie rozu-

mia skromnie, takjako komu
Bóg udzieli miar wiary.
4. Albowiem jako w jednem

ciele wiele czonków mamy,
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ale wszystkie czonki nie je-

dno dzieo maj

:

5. Tak wiele nas jest jednem

ciaem w Chrystusie, alemy z

osobna jedni drugich czon-

kami.

6. Majc tedy róne dary

wedug aski, która nam jest

dana; jeli proroctwo, niech

bdzie wedug sznuru wiary

;

7. Jeli posugowanie, niech

bdzie w posugowaniu
;

jeli

kto naucza, niech trwa w nau-

czaniu
;

8. Jeli kto napomina, w na-

pominaniu; kto rozdaje, w
szczeroci

;
kto przeoonyjest,

w pilnoci; kto czyni miosier-

dzie, niech czyni z ochot.

9. Mio niech bdzie nie-

obudna; miejcie w obrzydli-

woci ze, imajc si dobrego.

10. Mioci bratersk jedni

ku drugim skonni bdcie,
uczciwoci jedni drugich u-

przedzajc.

11. W pracy nie leniwi, du-

chem paajcy, Panu sucy

;

12. W nadziei si weselcy,

w ucisku cierpliwi, w modli-

twie ustawiczni;

13. Potrzebom witych u-

dzielajcy, gocinnoci nala-

dujcy.
14. Dobrorzeczcie tym, któ-

rzy was przeladuj; dobro-

rzeczcie, a nie przeklinajcie.

15. Weselcie si z weselcy-

mi. a paczcie z paczcymi.
16. Bdcie midzy sob je-

dnomylni, wysoko o sobie nie

rozumiejc, ale si do niskich

nakaniajc.
17. (Bracia!) nie bdcie m-

drymi sami u siebie; adne-
mu zem za ze nie oddawaj-

cie, obmyliwajc to, co jest

uczciwego przed wszystkimi

ludmi.
18. Jeli mona, ile z was

jest, ze wszystkimi ludmi
pokój miejcie.

19. Nie mcijcie si sami,

najmilsi: ale dajcie miejsce

gniewowi; albowiem napisa-

no : Mnie pomsta, a Ja oddam,

mówi Pan.

20. Jeli tedy aknie nie-

przyjaciel twój, nakarm go;

jeli pragnie, napój go : bo to

czynic, wgle rozpalone zgar-

niesz na gow jego.

21. Nie daj si zwyciy ze-

mu, ale ze dobrem zwyciaj.

RODZIA XIII.

Kada dusza niech bdzie
zwierzchnociomwyszympod-

dana: bo niemasz zwierzchno-

ci, tylko od Boga
;
a te, które

s zwierzchnoci, od Boga s
postanowione.

2. A tak kto si zwierzchno-

ci sprzeciwia, Boemu si po-

stanowieniu sprzeciwia
;
a któ-

rzy si sprzeciwiaj, sami so-

bie potpienie zjednaj.

3. Albowiem przeoeni nie

s na postrach dobrym uczyn-

kom, ale zym. A chcesz si
nie ba zwierzchnoci, czy, co
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jest dobrego, a bdziesz mia
pochwa od niej

;

4. Boym bowiem jest sug
tobie ku dobremu. Ale jeli li-

czynisz, co jest zego, bój si;
bo nie darmo miecz nosi, gdy
jest sug Boym, mszczcym,
si w gniewie nad czynicym,
co jest zego.
5. Przeto trzeba by podda-
nym nie tylko dla gniewu, ale
i dla sumienia.

6. Albowiem dla tego te po-
datki dajecie, gdy s sugami
Boymi, którzy tego samego
ustawicznie pilnuj.
7. Oddawajcie tedy kade-

mu, cobycie powinni : komu
podatek, temu podatek, komu
co, temu co, komuboja, te-

mu boja
;
komu cze, temu

cze.
8. Nikomu nic winni nie
bdcie, tylko abycie si spó-
ecznie miowali

; bo kto mi-
uje bliniego, zakon wypeni.
9. Gdy to przykazanie: Nie

bdziesz cudzooy, nie b-
dziesz zabija, nie bdziesz
krad, nie bdziesz faszywie
wiadczy, nie bdziesz po-
da, ijeli które inszejest przy-
kazanie, w tern sowie sumo-
wnie si zamyka, mianowicie

:

Bdziesz miowa bliniego
twego, jako siebie samego.

10. Mio bliniemu zoci
nie wyrzdza

;
a tak wypenie-

niem zakonu jest mio.
11. A to czycie, wiedzc czas,
i ju przysza godzina, aby-

TOS 13. 14.

my si ze snu ocucili
; albo-

wiem teraz blisze nas jest zba-
wienie, anieli kiedymy uwie-
rzyli.

12. Noc przemina, a dzie
si przybliy

; odrzumy te-
dy uczynki ciemnoci, a oblecz-
my si w zbroj wiatoci.
13. Chodmy uczciwie jako

we dnie, nie w biesiadach i w
pijastwach, nie we wszet-i
czestwach i rozpustach, nie w
poswarkach ani w zazdroci

,

14. Ale obleczcie si w Pana!
Jezusa Chrystusa, a nie czy-
cie starania o ciele ku wyko- J

nywaniu podliwoci.

ROZDZIA XIV.

A tego, który jest w wierze |
saby,przymujcie, nie nasprze-/
czania okoo sporów.
2. Bo jeden wierzy, i moe,
je wszystko, a drugi bdc-
saby, jarzyn jada.
3. Ten, który je, niech lekce

,

nie way tego, który nie je; a
który nie je, niech nie potpia
tego, który je; albowiem go
Bóg przyj.
4. Kto ty jest, co sdzisz^

cudzego sug ? Panu wasne- jf

mu stoi, albo upada, a ostoi!
1

si; albowiem go Bóg moe u-
1

twierdzi.

5. Bo jeden róno czyni
midzy dniem a dniem, a dru-
gi kady dzie za równo s-
dzi

;
kady niech bdzie dobrze

upewniony w zmyle swoim.
6. Kto przestrzega dnia, Pa-

’
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qu przestrzega; a kto nie

przestrzega dnia, Panu nie

rzestrzega; kto je, Panuje,

o dzikuje Bogu ;
a kto nie je,

t>anu nie je, a dzikuje Bogu.

7. Albowiem nikt z nas sobie

nie yje, i nikt sobie nie u-

miera.

8. Bo cbo yjemy, Panu y-
jemy, cho i umieramy, Panu
umieramy

;
przeto cho i y-

jemy, cho i umieramy, Pa-
scy jestemy.
9. Gdy na to Chrystus i u-

mar i powsta i oy, aby i

nad umarymi i nad ywymi
panowa.
10. Ale ty przecze potpiasz

brata twego? Albo te ty cze-

mu lekcewaysz brata twego,

gdy wszyscy staniemy przed

stolic Chrystusow?
11. Bo napisano: Jako yj

Ja, mówi Pan, i mi si kade
kolano ukoni, i kady jzyk
wysawia bdzie Boga.

12. A przeto kady z nas

sam za si odda rachunek Bo-

igu.

13. A tak ju nie sdmy
jedni drugich; ale raczej to

rozsdzajcie, abycie nie kadli
1 obraenia, ani dawali zgorsze-
1 nia bratu.

14. Wiem i upewnionym jest

przez Pana Jezusa, i niemasz

nic przez si nieczystego, tylko

j

temu, który mniema co by
; nieczystem, to temu nieczyste

jest.
1

15. Lecz jeli dla pokarmu
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brat twój bywa zasmucony,

ju nie postpujesz wedug
mioci; nie zatracaj pokar-

mem twoim tego, za którego

Chrystus umar.
16. Nieche tedy dobro wasze

blunione nie bdzie.

17. Albowiem królestwo Bo-

e nie jest pokarm ani napój,

ale sprawiedliwo i pokój i

rado w Duchu witym

:

18. Bo kto w tych rzeczach

suy Chrystusowi, miy jest

Bogu, a przyjemny ludziom.

19. Przeto tedy naladujmy
tego, co naley do pokoju i

do spóecznego budowania.

20. Dla pokarmu nie psuj

sprawyBoej .Wszystko wpra-
wdzie jest czyste; ale ze jest

czowiekowi, który je z obra-

eniem.
21. Dobra jest, nie je mi-

sa i nie pi wina, ani adnej
rzeczy, któr si brat twój o-

braa albo gorszy albo sa-

biej e.

22. Ty wiar masz? mieje

j sam u siebie przed Bogiem.

Bogosawiony, który samego
siebie nie sdzi w tern, co ma
za dobre.

23. Ale kto jest wtpliwy,
jeliby jad, potpiony jest, i
nie je z wiary; albowiem co-

kolwiek nie jest z wiary, grze-

chem jest.

RODZIA XV.

A tak powinnimy znosi,

my, którzymy mocni, mdo-
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ci sabych, a nie podoba si
samym sobie.

.2* Przeto kady z nas niech
si bliniemu podoba. ku do-
bremu dla zbudowania

;

3. Poniewa i Chrystus nie
podoba si samemu sobie, ale
jako napisano

: Urgania ur-
gajcych tobie przypady na
mi.
4. Bo cokolwiek przedtem

napisano, ku naszej nauce na-
pisano, abymy przez cierpli-wo i przez pociech Pism
nadziej mieli.

5. A Bóg cierpliwoci i po-
ciechy niech wam da, abycie
byli jednomylni midzy sob
wedug Chrystusa Jezusa.
6. Abycie jednomylnie je-

dnemi usty wysawiali Boga,
Ojca Pana naszego Jezusa
Chrystusa.

7. Przeto przyjmujcie jedni
drugich, jako i Chrystus przy-j nas do chway Boej.
8. Bo powiadam, i Jezus

Chrystus by sug obrzezki
dla prawdy Boej, aby po-
twierdzi obietnice ojcom u-
czynione,

9. A poganie eby za mio-
sierdzie chwalili Boga, jako
napisano; Dlatego bd ci
wysawia midzy pogany, i

imieniowi twemu piewa b-

10. I zasi mówi; Weselcie
si poganie z ludem jego.
11. I zasi: Chwalcie Pana

IAUOS 15.

wszyscy poganie, a wysawiaj-
cie go wszyscy ludzie.
12. I zasi Izajasz mówi : B-

dzie korze Jessego, a który
powstanie, aby panowa nad
pogany, w nim poganie na-
dziej pokada bd.
13. A Bóg nadziei niech was

napeni wszelk radoci i po-
kojem w wierze, abycie obfi-
towali w nadziei przez moc
Ducha witego.

.

14. A pewienem, bracia moi!
1

Ja
#

sam o was, ecie i wy
sami peni dobroci, napenieni
wszelk znajomoci, i moe-
cie jedni drugich napomina. .

15. A pisaem do was, bra-
'

cia! poniekd mielej, jakoby
was napominajc przez ask,
która mi jest dana od Boga;
16. Na to, abym by sug

Jezusa Chrystusa midzy po-
gany

, witobliwie pracujc w
Ewangielii Boej, aby ofiara
pogan staa si przyjemna,
powicona przez Ducha Swi-
tego.

17. Mam si tedy czem chlu-
bi w Chrystusie Jezusie, w
rzeczach Boych.
18. Albowiem nie miabym
mówi tego, czegoby nie spra-
wowa Chrystus przez mi w
przywodzeniu ku posusze-
stwu pogan

,
przez sowo i

przez uczynek,
19. Przez moc znamion i cu-

dów, przez moc Ducha Boe-
go, tak, iem od Jeruzalemu i

okolicznych krain a do Hiry-
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ku napeni Ewangielij Chry-
stusow

;

20. A to tak usiujc kaza
Ewangielij, gdzie i miano-

wany nie by Chrystus, abym
na cudzym fundamencie nie

budowa.
21. Ale jako napisano: Któ-

rym nie powiadano o nim,

ogldaj
;
a którzy o nim nie

syszeli, zrozumiej.

22. Dlaczegom te czsto

miewa przeszkody, em do
was przyj nie móg.
23. Lecz teraz nie mam wi-

cej miejsca w tych samych
krainach, a majcchprzyj
do was od wielu lat,

24. Kiedykolwiek pójd do
Hiszpanii, przyjd do was: bo
si spodziewam

,
e tamtdy

idc ujrz was, a e wy mi
tam poprowadzicie, kiedy si
pierwej z wami troszeczk u-

ciesz.

25. A teraz id do Jeruzale-

mu, usugujc witym.
26. Albowiem si upodobao

Macedonii i Achai, nieco spól-

niezoy na ubogich witych,
którzy s w Jeruzalemie.

27. Owa podobao si im, i

s ich dunikami
;
bo ponie-

wa dóbr ich duchownych po-

ganie si uczstnikami stali,

powinni im te s cielesnemi

usugiwa.
28. Przeto gdy to wykonam,

a onym jako zapiecztowany
ten poytek oddam, pójd
przez was do Hiszpanii

;

29. A wiem, i gdy przyjd
do was, z hojnm bogosa-
wiestwem Ewangielii Chry-
stusowej przyjd.

30. A prosz was, bracia!

przez Pana naszego Jezusa

Chrystusa, i przez mio Du-
cha, abycie wespó ze mn
pracowali w modlitwach za

mi do Boga,

31. Abym by wybawiony
od tych, którzy s niewierny-

mi w ziemi Judzkiej, a iby
usuga moja, któr wykony-
wam przeciw Jeruzalemowi,

przyjemna bya witym

;

32. Abym z radoci przy-

szed do was za wol Bo, i

z wami si wespó ucieszy.

33. A Bóg pokoju niech bdzie
z wami wszystkimi. Amen.

RODZIA XVI.

A zalecam wam Fet, siostr
nasz, która jest suebnic
zboru Kienchreeskiego

;

2. Abycie j przyjli w Pa-
nu, jako przystoi witym, i

stali przy niej
,
w którejby

was kolwiek rzeczy potrzebo-

waa
;
albowiem i ona wielom

gospody uyczaa, a i mnie
samemu.

3. Pozdrówcie Pryscyll i

Akwil, pomocniki moje w
Chrystusie Jezusie

;

4. (Którzy za dusz moj
swojej wasnej szyi nadsta-

wiali
;
którym nie ja sam dzi-
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kuj, ale i wszystkie zbory
pogaskie.)
5. Take zbór, który jest w
domu ich. Pozdrówcie Epene-
ta miego mojego, który jest
pierwiastkiem Achai do Chry-
stusa.

6. Pozdrówcie Maryj, która
wiele pracowaa dla nas.
7. Pozdrówcie Andronika iJu-

nijasza, krewnych moich i spó-
wini moich, którzy znaczny-
mis midzy Apostoami, któ-
rzy i przedemn byli w Chry-
stusie.

8. Pozdrówcie Amplijasa,
miego mojego w Panu.
9. Pozdrówcie Urbana, po-

mocnika naszego w Chrystu-
sie, i Stachyna mnie miego.
10. Pozdrówcie Apellesa do-

wiadczonego w Chrystusie.
Pozdrówcie tych, którzy s z
domu Arystobulowego.
11. Pozdrówcie Herodijona,

pokrewnego mojego. Pozdrów-
cie tych, którzy s z domu
Narcyssowego, tych, którzy
s w Panu.
12. Pozdrówcie Tryfen, i

Tryfos, które pracuj w Pa-
nu. Pozdrówcie Persyd mi,
która wiele pracowaaw Panu!
13. Pozdrówcie Kufa, wybra-

nego w Panu i matk jego i

moj.
14. Pozdrówcie Asynkryta,

Flegonta, Hermana, Patrob,
Hermena, i braci, którzy s z
nimi.

15. Pozdrówcie Filologa, i
|
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Julij, Nerego i siostr jego, i

Olimpa i wszystkich witych,
którzy s z nimi.
16.

' Pozdrówcie jedni dru-
gich z pocaowaniem witem.
Pozdrawiaj was zbory Chry-
stusowe.

17. A prosz was, bracia!
abycie upatrywali tych, któ-
rzy czyni rozerwania i zgor-
szenia przeciwko tej nauce,:
którejcie si wy nauczyli; i

chrocie si ich.

18. Albowiem takowi Panu
naszemu Jezusowi Chrystuso-
wi nie su, ale wasnemu
brzuchowi swemu, a przez a-
godn mow i pochlebstwo*
serca prostych zwodz.
19. Bo posuszestwo wasze'

wszystkich doszo. A przeto
raduj si z was; ale chc,
abycie byli mdrymi na do-,
bre, a prostymi na ze.

20. A Bóg pokoju zetrze sza-
tana pod nogi wasze w rychle.
aska Pana naszego Jezusa
Chrystusa niech bdzie z wa-
mi. Amen.
21. Pozdrawiaj ws Tymo-

teusz, pomocnik mój, i Lucy-
jusz i Jason i Sosypater, po-
krewni moi.

.

22. Pozdrawiam was w Panu
ja Tercyjusz, którym ten list

pisa.

23. Pozdrawia was Gajus,
gospodarz mój i wszystkiego
zboru. Pozdrawia was Erastus
szafarz miejski,i Kwartus brat.
24. aska Pana naszego Je-
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zusa Chrystusa niech bdzie z

wami wszystkimi. Amen.
25. A temu, który was moe

utwierdzi wedug Ewangielii

mojej i opowiadania Jezusa

Chrystusa, wedug objawienia

tajemnicy od czasów wiecz-

nych zamilczanej,

26. Lecz teraz objawionej i

przez Pisma prorockie wedug
postanowienia wiecznego Bo-

ga ku posuszestwu wiary
midzy wszystkimi narody o-

znajmionej

;

27. Temu, samemu mdre-
mu Bogu niech bdzie chwaa
przez Jezusa Chrystusa na
wieki. Amen.

Teu list do Rzymian napisany jest z Koryntu przez Feb,
suebnicy zboru Kienchreeskiego.

List pierwszy . Pawa Apostoa

do Koryntów.

RODZIA I.

Pawe, powoany Aposto Je-

zusa Chrystusa przez wol
Bo, i Sostenes brat.

2. Zborowi Boemu, który
jestw Koryncie, powiconym
w Chrystusie Jezusie, powoa-
nym witym, ze wszystkimi,

którzy wzywaj imienia Pana
naszego Jezusa Chrystusa na
wszelkiem miejscu, i ich i na-

szem.

3. aska wam i pokój niech

bdzie od Boga, Ojca naszego,

i od Pana Jezusa Chrystusa.

4. Dzikuj Bogu mojemu
zawsze za was dla aski Bo-

ej, która wam jest dana w
Chrystusie Jezusie,

5. Iecie we wszystkiem u-

bogaceni w nim we wszelkiej

mowie i we wszelkiej znajo-

moci
;

6. Jako wiadectwo Chry-
stusowe utwierdzone jest w
was,

7. Tak i wam na adnym
darze nie schodzi, którzy o-

czekujecie objawienia Pana
naszego Jezusa Chrystusa.

8. Który was te utwierdzi

a do koca, abycie byli bez

nagany w dzie Pana naszego

Jezusa Chrystusa.

9. Wierny jest Bóg, przez

którego jestecie powoani ku
spóecznoci Syna jego Jezusa

Chrystusa, Pana naszego.

10. A prosz was, bracia!
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przez imi Pana naszego Je-
zusa

.

Chrystusa
, abycie to

mówili wszyscy, a iby nie by-
y midzy wami rozerwania,
ale abycie byli spojeni jedna-
kim umysem i jednakiem zda-
niem.

11. Albowiem oznajmiono
mi o was, bracia moi ! od do-
mowników Chloi, i poswarki
s midzy wami.
12. A to powiadam, i kady

z was mówi : Jamei jest Pawo-
wy, a jam Apollosowy, a jam
Kiefasowy, alem ja Chrystu-
sowy.

13. Rozdzielony jest Chry-
stus? Aza Pawe za was u-
krzjrowany ? Albocie w imi
Pawowe ochrzczeni?
14. Dzikuj Bogu, em a-

dnego z was nie chrzci, oprócz
Kryspa i Gajusa;
15. Aby kto nie rzek, em

chrzci w imi moje.
16. Ochrzciem te i dom

Stefanowy; nadto nie wiem,
jelim kogo drugiego ochrzci.
1 7 . Bo mnie nie posa Chry-

stus chrzci, ale Ewangielij
kaza, wszake nie w mdro-
ci mowy, aby nie by wy-
niszczony krzy Chrystusowy.
18. Albowiem mowa o krzyu

tym, którzy gin, jest gup-
stwem; ale nam, którzy by-
wamy zbawieni, jest moc
Bo.
19. Bo napisano: Wniwecz

obróc mdro mdrych, a
rozum rozumnych odrzuc.

NTHIOS 1.

.

Gdziejest mdry? gdzie
jest uczony w Pimie? gdzie
badacz wieku tego? Izali w
gupstwo nie obróci Bóg m-
droci wiata tego?

21. Albowiem poniewa w
mdroci Boej wiat nie po-
zna Boga przez mdro, upo-
dobao si Bogu, przez gupie
kazanie zbawi wierzcych,
22. Gdy i ydowie si cu-
dów domagaj, a Grekowie-
mdroci szukaj.

23. Ale my kaemy Chry-
stusa ukrzyowanego, ydom
wprawdzie zgorszenie, a Gre-
kom gupstwo

;

.

24 - Lecz samym powoanym
i ydom i Grekom kaemy
Chrystusa, który jest mocBo i mdroci Bo.
.

25. Albowiem gupstwo Boe
jest mdrsze,, ni ludzie; amdo Boa jest mocniejsza,
ni ludzie.

26. Widzicie zaiste powoa-
nie wasze, bracia ! i nie wiele
mdrych wedug ciaa, nie
wiele monych, nie wiele za-
cnego rodu

;

27. Ale co gupiego jest u
wiata tego

,
to wybra Bóg,

aby zawstydzi mdrych
;
a co

mdego u wiata, wybra Bóg,
aby zawstydzi mocnych.
28. A podego rodu u wia-

ta i wzgardzone wybra Bóg,
owszem te rzeczy, których
niemasz, aby te, które s,
zniszczy.
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29. Aby si nie chlubio a-
dne ciao przed obliczem jego.

BO. Lecz z niego wy jestecie

w Chrystusie Jezusie, który

si nam sta mdroci od Bo-

ga i sprawiedliwoci i po-

wiceniem i odkupieniem,

31. Aby, jako napisano : Kto
si chlubi, w Panu si chlubi.

RODZIA H.

A ja, gdym przyszed do was,

bracia! nie przyszedem z wy-

niosoci mowy albo mdro-
ci, opowiadajc wam wia-
dectwo Boe.
2. Albowiem nie osdziem

za rzecz potrzebn, co inszego

umie midzy wami, tylko Je-

zusa Chrystusa, i to cnego
ukrzyowanego.
3. i byem ja u was w sa-

boci i w bojani i w strachu

wielkim.

4. A mowa moja i kazanie

moje nie byo w powabnych
mdroci ludzkiej sowach, ale

w okazaniu ducha i mocy,
5. Aby si wiara wasza nie

gruntowaa na mdroci ludz-

kiej, ale na mocy Boej.
6. A mdro mówimy mi-

dzy doskonaymi
;
alemdro

nie tego wiata, ani ksit
tego wiata, którzy gin;
7. Ale mówimy mdro Bo-
w tajemnicy, która jest za-

kryta
,
któr Bóg przenazna-

czy przed wieki ku chwale
naszej

,

8. Której aden z ksit te-

p.

go wiata nie pozna ; bo gdyby
byli poznali, nigdyby byli Par

na chway nie ukrzyowali;
9. Ale opowiadamy, jako na-

pisano : Czego oko nie widziao
i ucho nie syszao i na serce

ludzkie nie wstpio, co nago-

towa Bóg tym, którzy go mi-

uj.
10. Ale nam to Bóg objawi

przez Ducha swojego
;

albo-

wiem Duch wszystkiego si ba-

da, i gbokoci Boych.

11. Bo któ z ludzi wie, co

jest w czowieku, tylko duch
czowieczy, który w nim jest?

Take te i tego, co jest w Bo-

gu, nikt nie wie, tylko Duch
Boy.
12. Alemy my nie przyjli

ducha wiata, lecz Ducha, któ-

ry jest z Boga, abymy wie-

dzieli, które rzeczy nam s od

Boga darowane;
13. O których te mówimy,

nie temi sowy, których ludz-

ka mdro^ naucza, ale któ-

rych Duch wity naucza, do
duchownych rzeczy duchowne
stosujc.

14. Ale cielesny czowiek nie

pojmuje tych rzeczy, które s
Ducha Boego

;
albowiem mu

s gupstwem, i nie moe ich

pozna, przeto, i duchownie
bywaj rozsdzone.
15. Ale duchowny rozsdza

wszystko
;
lecz sam od nikogo

nie bywa rozsdzony.
16. Albowiem któ pozna
zmys Paski ? Któ go bdzie

19
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uczy? Ale my zmys Chrystu-

sowy mamy.

ROZDZIA m.

I ja, bracia ! nie mogem wam
mówi jako duchownym, ale

jako cielesnym, i jako niemo-

wltkom w Chrystusie.

2. Napawaem was mlekiem,

a nie karmiem was pokar-

mem
;
bocie jeszcze nie mogli

znie, owszem i teraz jeszcze

nie moecie,

3. Gdy jeszcze cielesnymi

jestecie. Bo poniewa midzy
wami jest zazdro i swary, i

rozterki, azaecie nie cieleni

i wedug czowieka nie chodzi-

cie?

4. Albowiem gdy kto mówi

:

Jam jest Pawowy, a drugi:

Jam Apollosowy, aza ciele-

snymi nie jestecie?

5. Bo któ jest Pawe? Kto
Apollos? jedno sudzy, przez

którychecie uwierzyli, a to

jako kademu Pan da.
6. Jam szczepi, Apollos po-

lewa, ale Bóg wzrost da.

7. A tak, ani ten, co szczepi,

jest czem, ani ten, co polewa,

ale Bóg, który wzrost daje.

8. Lecz ten, który szczepi, i

ten, który polewa, jedno s, a

kady swoj zapat wemie
wedug pracy swojej.

9. Albowiem jestemy pomo-
cnikamiBoymi

;
wyBo rol,

Boym budynkiem jestecie.

10. Wedug aski Boej, któ-

ra mi jest dana, jako mdry

budownik zaoyem grunt, a

drugi na nim buduje : wszake
kady niechaj baczy, jako na
nim buduje.

11. Albowiem gruntu innego

nikt nie moe zaoy, oprócz

tego, który jest zaoony, któ-

ry jest Jezus Chrystus.

12. A jeli kto na tym grun-

cie buduje zoto, srebro, ka-

mienie drogie, drwa, siano, so-

m,
13. Kadego robota jawna -

bdzie; bo to dzie pokae;
gdy przez ogie objawiona

bdzie, akadego roboty, jaka

jest, ogie dowiadczy.
14. Jeli cz}ga robota zosta-

nie, któr na nim budowa,
zapat wemie.
15. Jeli czyja robota zgore,

ten szkod podejmie
;
lecz on

sam bdzie zachowany, wszak-

e tak jako przez ogie.

16. Aza nie wiecie, i kocio-

em Boym jestecie, a Duch
Boy mieszka w was?
17. A jeli kto gwaci koció

Boy, tegoBóg skazi, albowiem

koció Boy wity jest, któ-

rym wy jestecie.

18. Niechaje nikt samego sie-

bie nie zwodzi; jeli si kto
;

sobie zda by mdrym midzy -

wami na tym wiecie, niech si
stanie gupim, aby si sta m-
drym.
19. Albowiem mdro tego

wiata gupstwem jest u Boga;
bo napisano: Który chwyta
mdrych w chytroci ich

;
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20. I zasi : Pan zna myli
mdrych, i s marnoci.
21. A tak niech si nikt

.nie chlubi ludmi
;
albowiem

wszystkie rzeczy s wasze.

22. Bd Pawe, bd Apol-

los, bd Kiefas, bd wiat,

bd ywot, bd mier, bd
przytomne, bd przysze rze-

czy, wszystkie s wasze

;

23. Alecie wy Chrystusowi,

a Chrystus Boy.

ROZDZIA IV.

Tak niechaj o nas czowiek

rozumie, jako o sugach Chry-

stusowych i o szafarzach ta-

jemnic Boych.
2. A tego wic szukaj przy

szafarzach, aby kady znale-

ziony by wiernym.

3. Ale u mnie to jest naj-

mniejsza, ebym by od wass-
dzony, albo od sdu ludzkie-

go
;
lecz i sam siebie nie sdz.

4. Albowiem cho nic na si
nie wiem, wszake nie przeto

jestem usprawiedliwiony
;
ale

ten, który mi sdzi, Pan jest.

5. A tak nie sdcie przed

czasem, aby Pan przyszed,

który te owieci, co skrytego

jest w ciemnoci i objawi rady
serc

;
a tedy kady bdzie mia

chwa od Boga.

6. A te rzeczy, bracia ! w po-

dobiestwie obróciem na si
i na Apollosa dla was, abycie
si nauczyli z nas, nad to, co

napisane, nie rozumie, iby-
cie si jeden dla drugiego nie

nadymali przeciwko drugie-

mu.
7. Albowiem któ ci rónym

czyni? I có masz, czegoby
nie wzi? A jelie wzi,
przecze si chlubisz, jakoby
nie wzi ? •

8. Juecie nasyceni, juecie
ubogaceni, bez nas królujecie

;

a bodajecie królowali, aby-

my i my z wami pospou kró-

lowali !

9. Bo mam za to, i Bóg nas

ostatnich Apostoów wystawi
jakoby na mier skazanych;

albowiem stalimy si dziwo-

wiskiem wiatu i Anioom i

ludziom.

10. Mymy gupi dla Chry-

stusa, alecie wy roztropni w
Chrystusie

;
mymy sabi, ale-

cie wy mocni
;
wycie zacni,

alemy my bezecni.

11. Jeszcze a do tej godziny

i akniemy i pragniemy, i na-

dzy jestemy, i bywamy po-

liczkowani, i tuamy si,

12. I pracujemy, robic wa-
snemi rkami

;
gdy nas ha-

bi, dobrorzeczemy, gdy nas

przeladuj, znosimy;

13. Gdy nam zorzecz, mo-
dlimy si za nich; stalimy
si jako mieci tego wiata, i

jako omieciny u wszystkich,

a dotd.
14. To pisz, nie przeto, a-

bym was zawstydzi
;
ale jako

dziatki moje mie napominam.
15. Bo chobycie mieli dzie-

si tysicy pedagogów w
19*
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Chrystusie, wszake nie wie-

le ojców macie; bom ja was
w Jezusie Chrystusie przez E-

wangielij spodzi.
16. Prosz was tedy, bdcie

naladowcami moimi.
*17. Dlategom posa do was
Tymoteusza, który jest syn
mój miy i wierny w Panu;
ten wam przypomni drogi mo-
je w Chrystusie, jako wszdy
w kadym zborze nauczam.
18. Ale tak si niektórzy na-

dli, jakobym nie miaprzyj
do was.

19. Lecz przyjd rycho do
was, jeli Pan bdzie chcia, i

poznam nie mow tych nad-
tych, ale moc.

20. Albowiem nie w mowie
zaley królestwo Boe, ale w
mocy.
21. Có chcecie ? z rózgli mam
przyj do was, czyli z mio-
ci i z duchem cichoci ?

ROZDZIA Y.

Za pewne sycha, e jest mi-
dzy wami wszeteczestwo

,
a

takie wszeteczestwo, jakie i

midzy pogany nie bywa mia-

nowane, aby kto miamie o-
n ojca swego.

• 2. A wycie si nadli, a nie

raczejcie si smucili, aby by
uprztniony z porodku was
ten, który ten uczynek pope-
ni.

3. Przeto ja, aczem odlegy
ciaem

,
lecz przytomny du-

chem, juem, jakobym by

przytomny, osdzi tego, któ-

ry to tak popeni,
4. Gdy si w imieniu Pana

naszego Jezusa Chrystusa zgro-

madzicie, i z duchem moim i

z moc Pana naszego Jezusa
Chrystusa,

5. Odda szatanowi na zatra-

cenie ciaa, eby duch by za-

chowany w on dzie Pana Je-

zusa.

6. Nie dobra to chluba wa-

1

sza. Aza nie wiecie, i troch-
kwasu wszystko zaczynienie

'

zakwasza?
7. Wyczycie tedy stary

kwas, abycie byli nowem za-

czynieniem, jako przanymi
jestecie

;
albowiem Baranek

nasz wielkanocny za nas ofia- i

rowany jest, Chrystus.

8. A tak obchodmy wito ,

nie w starym kwasie, ani w
kwasie zoci i rozpusty, ale .

w przanikach szczeroci i

prawdy.
9. Pisaem wam w licie,/

abycie si nie miszali z wsze-

tecznikami

;

10. Ale nie zgoa z wsze-

tecznikami tego wiata, albo z

akomcami, albo z drapieca-

mi, albo z bawochwalcami;
bo inaczej musielibycie z tego -

wiata wynij.
11. Lecz teraz pisaem wam,

abycie si nie miszali; jeli-
,

by kto, mienic si by bra-

tem, by wszetecznikiem, albo

akomc, albo bawochwalc, \

albo obmówc, albo pijanicP
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albo zdzierc, ebycie z tako-

wym i nie jadali.

12. Albowiem có ja mam
;

sdzi i obcych? Aza wy
tych, co s domowi, nie s-
dzicie?

13. Ale tych, którzy s ob-

cymi, Bóg sdzi. Przeto u-

prztnijcie tego zonika z

porodku samych siebie.

RODZIA VI.

Smie kto z was, majc spra-

w z drugim, sdzi si przed

niesprawiedliwymi,a nie przed
. witymi?

2. Aza nie wiecie, i wici
bd sdzili wiat? A jeli

wiat od was bdzie sdzony,
oylicie niegodni, abycie s-
dy mniejsze odprawiali?

:
3. Aza nie wiecie, i Anioy
sdzi bdziemy? A có tych
doczesnych rzeczy?

: 4. Przeto jelibycie mieli

sdy o rzeczy doczesne, tych,

którzy s najpodlej si we zbo-

rze, na sd wysadzajcie.

5. Ku zawstydzeniu waszemu
to mówi. Niemasze midzy
wami mdrego i jednego, któ-

ryby móg rozsdzi midzy
brami swoimi?

. 6. Ale si brat z bratem
prawuje, i to przed niewierny-

mi?
7. Ju tedy zapewne jest

midzy wami niedostatek, e
si z sob prawujecie. Czemu
raczej krzywdy nie cierpicie?

Czemu raczej szkody nie po-

dejmujecie?

8. Owszem wy krzywdzicie i

do szkody przywodzicie, a to

braci.

9. Aza nie wiecie, i nie-

sprawiedliwi królestwa Boe-
go nie odziedzicz? Nie myl-
cie si: ani wszetecznicy, ani

bawochwalcy
,

ani cudzoo-
nicy, ani pieszczotliwi, ani

samcoonicy,
10. Ani zodzieje, ani akom-

cy, ani pijanicy, ani zorzecz-
cy, ani dziercy królestwa Bo-
ego nie odziedzicz.

11. A takimicie niektórzy

byli; alecie omyci, alecie

owiceni, alecie usprawie-

liwieni w imieniu Pana Je-

zusa, i przez Ducha Boga na-

szego.

12. Wszystko mi wolno, a-

le nie wszystko poyteczno;
wszystko mi wolno, ale ja si
nie dam zniewoli adnej rze-

czy.

13. Pgkarmy brzuchowi na-

le, a brzuch pokarmom
;
ale

Bóg i brzuch i pokarmy skazi

;

lecz ciao nie naley wszete-

czestwu, ale Panu, a Pan
ciau.

14. Bo Bóg i Pana wzbudzi,
i nas wzbudzi moc swoj.
15. Aza nie wiecie, i ciaa

wasze s czonkami Chrystu-
sowymi ? Wziwszy tedy czon-
ki Chrystusowe, czyli je uczy-

ni czonkami wszetecznicy?

Nie daj tego Boe

!
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16. Aza nie wiecie, i ten,

co si zcza z wszetecznic,

jednóm ciaem z ni jest? al-

bowiem mówi : Bd dwoje

jednem ciaem.
17. A kto si zcza z Panem,

jednym duchem jest z nim.

18. Uciekajcie przed wszete-

czestwem. Wszelki grzech,

któryby czowiek popeni,
oprócz ciaa jest; lecz kto

wszeteczestwo podzi, prze-

ciwko swemu wasnemu ciau

grzeszy.

19. Aza nie wiecie, i ciao

wasze jest kocioem Ducha
witego, który w was jest,

którego macie od Boga ? a nie

jestecie sami swoi

:

20. Albowiemecie drogo ku-

pieni. Wysawiajcie tedy Bo-

ga w ciele waszem i w duchu
waszym, które s Boe.

RODZIA VII.

Lecz o tern, cocie mi pisali

:

Dobrzeby czowiekowi
,

nie

tyka si niewiasty

;

2. Ale dla uwarowania si
wszeteczestwa niech kady
ma swoj wasn- on, a ka-

da niech ma swego wasnego
ma.
3. M niech onie powinn
ch oddaje, take te i ona
mowi.
4. ona wasnego ciaa swe-

go w mocy nie ma, ale m

;

take te im wasnego ciaa

swego w mocy nie ma, ale ona.

5. Nie oszukiwajcie jeden

drugiego
;
chyhaby z spólnego

zezwolenia do czasu, abycie
si uwolnili do postu i do mo-
dlitwy: a zasi wespó si
schodcie, aby was szatan nie

kusi dla waszej niepowci-
gliwoci.

6. Ale to mówi jako po-

zwalajc, a nie jako rozkazu-

jc.
7. Albowiem chciabym, aby

wszyscy ludzie tak byli jako

i ja; ale kady ma swój wa-^

sny dar od Boga, jeden tak, a,

drugi owak.
8. A mówi nieonatym i

wdowom: Dobrze im jest, je-;

liby tak zostali, jako i ja.

9. Ale jeli si wstrzyma
nie mog, nieche w stan ma-
eski wstpi; bo lepiej w
stan maeski wstpi, ni u-

palenie cierpie.

10. Tym zasi, którzy s w
stanie maeskim, rozkazuj
nie ja, ale Pan, mówic : eby
si ona od ma nie odcza-
a.
11. Ale jeliby si te od-

czya, niechaje zostaje bez

ma, albo si niech z mem
pojedna, a m ony niechaj

nie opuszcza.

12. A inszym zasi ja mówi,
a nie Pan : Jeli który brat ma
on niewiern, a ta z nim
przyzwala mieszka, nieche
jej nie opuszcza.

13. A jeli która ona ma
niewiernego ma, a on przy-
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zwala z ni mieszka, nieche

go nie opuszcza.

14. Albowiem powicony
jestm niewierny przez on,
i ona niewierna powicona
jest przez ma; bo inaczej

dziatki wasze byyby nieczy-

stemi, lecz teraz witemi s.

15. A jeli ten,, co jest nie-

wierny, chce si odczy,
nieche si odczy ;

albowiem

nie jest niewolnikiem brat albo

siostra w takowych rzeczach

;

ale ku pokojowi nas Bóg po-

woa.
16. Albowiem co ty wiesz,

ono! jeli pozyskasz ma?
Albo. co ty wiesz, mu! po-

zyskaszli on?
17. Jednak jako kademu

udzieli Bóg, jako kadego po-

woa Pan, tak niech postpu-

je
;
a takci we wszystkich zbo-

rach stanowi.

18. Obrzezanym kto powo-

any jest, niechaj nie wpro-

wadza na si nieobrzezki
;
a w

nieobrzezce kto jest powoa-

ny, niech si nie obrzezuje.

19. Obrzezka nic nie jest,

take nieobrzezka nic nie jest

;

ale zachowywanie przykaza
Boych.
20>. Kady w tern powoaniu,

w którempowoany jest, niech

zostaje.

21. Jeste powoany niewol-

nikiem, nie dbaje na to
;
ale

jeli te moesz by wolnym,

raczej wolnoci uywaj.

22. Albowiem kto w Panu

powoany jest niewolnikiem,

wolny jest w Panu
;
take te,

kto jest powoany wolnym,

niewolnikiem jest Chrystuso-

wym.
23. Drogocie kupieni; nie

bdcie niewolnikami ludzki-

mi.

24. Kady tedy, jakim jest

powoany, bracia ! takim nie-

chaj zostaje przed Bogiem.

25. A o pannach rozkazania

Paskiego nie mam; wszake

rad daj, jako ten, któremu

Pan z miosierdzia swego da,

aby by wiernym.

26. Mniemam tedy, e to jest

rzecz dobra dla nastpujcej

potrzeby, e jest rzecz dobra

czowiekowi tak by.
27. Przywizae si do o-

ny, nie szukaje rozwizania;

rozwizany od ony, nie szu-

kaje ony.
28. A jeliby si oeni, nie

zgrzeszye
;

jeliby te panna
sza za m, nie zgrzeszya;

wszake utrapienie w ciele ta-

kowi mie bd ;
lecz ja was

szanuj.

29. A to mówi, bracia
!

po^

niewa czas potomny ukróco-

ny jest, aby i ci, którzy ony
maj, byli, jakoby ich nie

mieli

;

30. A którzy pacz, jakoby

nie pakali; a którzy si ra-

duj, jakoby si nie radowali

;

a którzy kupuj, jakoby nie

trzymali

;

31. A którzy uywaj tego
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wiata, jakoby le nie uywali

;

bo przemija ksztat tego wia-
tct*

32. A chc, abycie wy byli
bez kopotu

;
bo kto nie ma

ony, stara si o rzeczy Pa-
skie, jakoby si podoba Pa-
nu

;

.33. Ale kto si oeni, stara
si o rzeczy tego wiata, jako-
by si podoba onie.

34. Jest róno midzy m-
atk i pann

;
która nie sza

za m, stara si o rzeczy Pa-
skie, aby bya wita i ciaem
i duchem; ale która sza zam, stara si o rzeczy tego
wiata, jakoby si podobaa
mowi.
35. A to mówi ku dobre-
mu waszemu

; nie abym sidoa was wrzuci, ale abycie su-
sznie i przystojnie stali przy
Panu bez rozerwania.
36. A jeli kto mniema, e

nie przystojnie sobie poczyna
z pann swoj, gdyby z lat

swoich wysza, i do tegoby jej

przyszo, co chce, niechaj czy-
ni, nie grzeszy; nieche idzie
za m.
37. Ale kto statecznie posta-

nowi w sercu swem, potrzeby
tego nie majc, lecz ma w mo-
cy wasn swoj wol, i to u-
sdzi w sercu swem, aby za-
chowa pann swoj, dobrze
czyni.

38. A tak ten, kto daje zam, dobrze czyni
;
ale który

nie daje za m, lepiej czyni.

39. Zona zwizana jest zako-
nem, póki yje m jej; a
jeliby umar m jej, wolna
jest, aby sza, za kogo chce,
tylko w Panu.
40. Ale szczliwsza jest, je-

liby tak zostaa wedug rady
mojej; a mniemam, e i ja
mam Ducha Boego.

BODZIA Vm.
A o rzeczach, które bawa-
nom ofiarowane bywaj, wie-
my, i wszyscy umiejtno
mamy. Umiejtno nadyma,
ale mio buduje.

2. A jeli kto mniema, eby
co umia, jeszcze nic nie umie,
tak jakoby mia umie;
3. Lecz jeli kto miuje Boga,

ten jest wyuczony od niego.
4. A przeto o pokarmach,

które bywaj bawanon ofia-

rowane, wiemy, i bawan na
wiecie nic nie jest, a i nie-

masz adnego inszego' Boga.
tylko jeden.

6

5. Bo cho s, którzy boga-
mi nazywani bywaj i na nie-
bie i na ziemi

:
(jako jest wiele

bogów i wiele panów.)
6. Ale my mamy jednego

Boga Ojca, z którego wszyst-
ko, a my w nim; i jednego
Pana Jezusa Chrystusa, przez
którego wszystko a my prze-
ze.
7. Ale nie we wszystkich jest

ta umiejtno; albowiem nie-

którzy sumienie majc dla
bawana a dotd, jedz jako
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rzecz bawanom ofiarowan, a

sumienie ich bdc mde, po-

kalane bywa.

8. Ale nas pokarm nie za-

leca Bogu
;
bo chobymy jedli,

nic nam nie przybywa ;
a cho-

bymy i nie jedli, nic nam nie

ubywa.
9.

" Jednak baczcie, aby sn
ta wolno wasza nie bya
mdym ku zgorszeniu.

10. Albowiem jeliby kto

ujrza ci, który masz umie-

jtno, w bawochwalni sie-

dzcego, aza sumienie onego,

który jest mdy, nie bdzie

obudzone ku jedzeniu rzeczy

awanom ofiarowanych?

11. I zginie dla onj twojej

umiejtnoci brat mdy, za

którego Chrystus umar.

12. A grzeszc tak przeciw-

ko braciom, i mde ich sumie-

nie obraajc, grzeszycie prze-

ciwko Chrystusowi.

13. Przeto,, jeli pokarm gor-

szy brata mego, nie bd jad
misa na wieki, abym brata

mego nie zgorszy.

RODZIA IX.

Izalim nie jest Apostoem?
Izalim nie jest wolnym? Iza-

lim Jezusa Chrystusa Pana na-

szego nie widzia? Izali wy
nie jestecie prac moj w Pa-

nu?
2. Chobym innym nie by
Apostoem, alem wam jest;

albowiem pieczci Apostol-

tswa mego wy jestecie w Pa-

nu.

3. Ta jest obrona moja prze-

ciwko tym, którzy mi sdz.
4. Izali nie mamy wolnoci

je i pi?
5. Izali nie mamy wolnoci,

wodzi z sob siostry ony,
jako i drudzy Apostoowie i

bracia Pascy i Kiefas?

6. Izali ja tylko i Barnabasz

nie mamy wolnoci, abymy
nie pracowali?

7. Któ kiedy suy onier-

k swoim kosztem? Któ sa-

dzi winnic, a owocu jj nie

poywa? Albo któ trzod pa-

sie, a mleka trzody nie poy-
wa?
8. Izali to obyczajem ludzkim

mówi? Izali i zakon tego nie

mówi ?

9. Albowiem w zakonie Moj-

eszowym napisano: Nie za-

wiesz gby woowi móc-
cemu

;
izali si Bóg owoy sta-

ra?

10. Czyli zgoa dla nas to

mówi? Albowiem dla nas to

napisano; gdy w nadziei ma
ora ten, co orze, a kto móci
w nadziei, nadziei swojój ma
by uczstnikiem.

11. Poniewaemy my wam
duchowne dobra siali, wielka

to, gdybymy wasze cielesne

li?
12. Jeli insi tej wolnoci

nad wami uywaj, czemu
nie raczej my ? A wszakemy
tj wolnoci nie uywali, ale
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wszystko znaszamy, abymy
jakiego wstrtu Ewangielii

Chrystusowej nie uczynili.

13. Aza nie wiecie, i ci, któ-

rzy okoo rzeczy witych pra-

cuj, z witych rzeczy
j
adaj ?

a którzy otarza pilnuj, spól-

n czstk z otarzem maj?
14. Tak te Pan postanowi

tym, którzy Ewangielij opo-

wiadaj, aby z Ewangielii yli.

15. Alem ja nic z tych rze-

czy nie uywa. I nie pisaem
tego, aby si tak przy mnie
dziao

;
bo mnie daleko lepiej

umrze, niby kto przechwala-
nie moje mia prónem uczy-

ni.

16. Bo jeli Ewangielij opo-

wiadam, nie mam si czem
chlubi, gdy ta powinno na
mnie ley

;
a biada mnie, jeli-

bym Ewangielii nie opowia-
da.
17. Albowiem jeli to dobro-

wolnie czyni, mam zapat;
jeli poniewolnie, szafarstwa

mi powierzono.

18. Jak tedy mam zapa-
t? Abym Ewangielij opo-

wiadajc, bez nakadu wysta-
wi Ewangielij Chrystusow,
na to, ebym le nie uywa
wolnoci mojej przy Ewangie-
lii.

19. Albowiem bdc wolnym
od wszystkich, samegom siebie

uczyni niewolnikiem wszyst-

kim, abym ich wicej pozyska.
20. I staem si ydom jako
yd, abym ydów pozyska;

a tym, którzys pod zakonem,
jakobym by pod zakonem,'
abym tych, którzy s pod za-

konem, pozyska;

21. Tym, którzy s bez za-

konu, jakobym bez zakonu,
(nie bdc bez zakonu Bogu,
ale bdc pod zakonem Chry-
stusowi,) abym pozyska tych,

którzy s bez zakonu.

22. Staem si mdym jako
mdy, abym mdych pozyska,

j

Wszystkim staem si wszystJ
ko, abym przeci niektórych
zbawi.

23. A to czyni dla Ewangie-
lii, abym si jej sta uczstni-
kiem.

24. Aza nie wiecie, i ci, któ-

rzy w zawód bie, wszyscy
wic bie, lecz jeden zakad
bierze ? Take biecie, abycie
otrzymali.

25. A kady, który si po-

tyka, we wszystkiem si po-

wciga, oni wprawdzie, aby
wzili koron skaziteln, ale

my nieskaziteln.

26. Ja tedy tak bie, nieja-

ko na niepewne
;
tak szermu-

j, nie jako wiatr bijc.

27. Ale karz ciao moje i w
niewol podbijam, aby sn
inszym kac, sam nie by od-

rzucony.

RODZIA X.

A nie chc, abycie nie mieli

wiedzie bracia ! i ojcowie na-

si wszyscy pod obokiem byli,
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i wszyscy przez morze prze-

szli
;

2. I wszyscy w Mojesza o-

chrzczeni s w oboku i w mo-

rzu;

3. I wszyscy tene pokarm

duchowny jedli

;

4. 1 wszyscy tene napój du-

chowny pili
;
albowiem pili z

opoki duchownej, która za ni-

mi sza
;
a t opok by Chry-

stus.

5. Lecz wikszej czci z nich

nie upodoba sobie Bóg ;
albo-

wiem polegli na puszczy.

6. A te rzeczy stay si nam

za wzór na to, abymy zych
' rzeczy nie podali, jako i om
podali.

7. Kie bdcie tedy bawo-

chwalcami, jako niektórzy z

nich, tak jako napisano : Siad

lud, aby jad i pi, i wstali

gra.

8. Ani si dopuszczajmy

wszeteczestwa, jako si nie-

którzy z nich wszeteczestwa

dopuszczali, i pado ich jedne-

go dnia dwadziecia i trzy ty-

sice.

9. Ani kumy Chrystusa, ja-

ko niektórzy z nich kusili, i

od wów poginli.

10. Ani szemrzyjcie, jako

niektórzy z nich szemrali, i

poginli od tego, który wy-

traca.

11. A te wszystkie rzeczy

przyday si im za wzór, a na-

pisane s dla napomnienia
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naszego, na których koniec

wiata przyszed.

12. A tak kto mniema, e
stoi, nieche patrzy, aby nie

upad.
13. Pokuszenie si was nie

jo, tylko ludzkie
;
ale wier-

nie jest Bóg, który nie dopu-

ci, abycie byli kuszeni nad

mono wasz, ale uczyni z

pokuszeniem i wyjcie, aby-

cie znosi mogli.

14. Przeto, najmilsi moi!

uciekajcie przed bawochwal-

stwem.

15. Jako mdrym mówi;
rozsdcie wy, co mówi.

16. Kielich bogosawienia,

który bogosawimy, izali nie

jest spóecznoci krwi Chry-

stusowej ? Chleb
,
który a-

miemy, izali nie jest spóecz-

noci ciaa Chrystusowego ?

17. Albowiem jednym Chle-

bem, jednem ciaem wiele nas

jest; bo wszyscy chleba je-

dnego jestemy uczstnikami.

18. Spojrzyjcie na Izraela,

który jest wedug ciaa
;
iza

ci, którzy jedz ofiary, nie s
uczstnikami otarza?

19. Có tedy mówi? Zby
bawan mia by czem, a iby

to, co bywa bawanom ofiaro-

wane, miao czein by?
20. Owszem powiadam, i to,

co poganie ofiaruj, dyjabom

ofiaruj a nie Bogu; a nie

chciabym, abycie byli ucz-

stnikami dyjabów.

21. Kie moecie pi kielicha
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Paskiego i kielicha diabel-
skiego

;
nie moecie by ucze-

stnikami stou Paskiego i

stou dyjabelskiego.
22. I mamy drani Pana?

-malimy mocniejsi nieli on?
23.Wszystko mi wolno, ale nie
wszystko poyteczne

; wszyst-
ko mi wolno, ale nie wszyst-
ko buduje.

24. Nikt niechaj nie szuka
tego, co jest jego, ale kady,
co jest bliniego.

2 '5 - Cokolwiek w jatkach
sprzedawaj, jedzcie, nic nie
pytajc dla sumienia.

26. Albowiem Paska jest
ziemia i napenienie jój.

27. A jeliby was kto zapro-
si z niewiernych, a chcecie
i, wszystko, co przed was
poo, jedzcie, nic nie pytajc
dla sumienia.

2
?\ 4?

e
Jeliby wam kto

rzek : To jest bawanom ofia-
rowane, nie jedzcie dla onego
który to oznajmi, i dla su-
mienia; albowiem Paska jest
ziemia i napenienie jej.

29. A powiadam dla sumie-
nia, nie twego, ale onego dru-
giego; bo przecze wolno
moja ma by osdzona od
cudzego sumienia?

30. A poniewa ja z dziko-
waniem poywam, czemu o
to mam by bluniony, za co
ja dzikuj?
31. Przeto lub jecie lub pi-

jecie, lub cokolwiek czynicie,
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wszystko ku chwale Boej
czycie. J

_

32. Nie bdcie obraeniem
i ydom i Grekom i zborowi
Boemu

;

33. Jako i ja we wszystkiem
si wszystkim podobam, nie
szukajc w tm swego po-
ytku, ale wielu ich, aby byli
zbawieni.

J

RODZIA XI.

Bdcie naladowcami moimi,
jakom i ja Chrystusowy;
2. A chwal was, bracia ! i

pamitacie wszystkie moje
nauki,

;
a jakom wam poda,

podania trzymacie.

.

A ckc, abycie wiedzieli,
i kadego ma gow jest
Chrystus, a gow niewiastym, a gow Chrystusowa
Bóg.

4. Kady m, gdy si modli
albo prorokuje z przykryt
gow, szpeci gow swoj.
5. I kada niewiasta, gdy si

modli albo prorokuje, nie na-
krywszy gowy swojej, szpeci
gow swoj; bo to jedno a
to samo jest, jakoby ogolona
bya.
6. Albowiem jeli si nie na-

krywa niewiasta, nieche si
te strzye

;
a jeli szpetna

izecz jest niewiecie, strzydz
si albo goli, nieche si na-
krywa.
7. Albowiemm nie ma na-
krywa gowy, gdy jest wy-
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obraeniem i chwalBo ;
ale

niewiasta jest chwa mow.
8. Bo m nie jest z niewia-

sty, ale niewiasta z ma.
9. Albowiem m nie jest

stworzony dla niewiasty, ale

niewiasta dla ma.
10. A przeto niewiasta po-

winna mie wadz na gowie

dla Anioów.
11. A wszake m nie jest

bez niewiasty, ani niewiasta

nie jest bez ma w Panu.

12. Albowiem jako niewiasta

zma jest, tak tem przez

niewiast
;

jednak wszystkie

rzeczy s z Boga.

18. Sami u siebie rozsdcie,

rzystoili niewiecie bez na-

rycia modli si Bogu ?

14. Aza was i samo przyro-

dzenie nie uczy, i mowi,
gdyby wosy zapuszcza, jest

mu ku zelywoci ?

15. Ale niewiasta, jeli za-

puszcza wosy, jest jej ku
poczciwoci, przeto, i jej wo-
sy dane s za przykrycie.

16. A jeliby si kto zda
by swarliwym, my takiego

obyczaju nie mamy, ani zbory

Boe.
17. A to opowiadajc, nie

chwal, e si nie ku lepsze-

mu, ale ku gorszemu schodzi-

cie.

18. Albowiem najprzód, gdy
si wy schodzicie we zborze,

sysz, i rozerwania bywaj
midzy wami; i poniekd wie-

rz.

19. Bo musz by kacerstwa

midzy wami, aby ci, którzy

s dowiadczeni, byli jawny-

mi midzy wami.

20. Gdy si wy tedy wespó
schodzicie, nie jest to uywa
wieczerzy Paskiej.

21. Albowiem kady wiecze-

rz swoj pierwej zjada, i je-

den aknie, a drugi jest pijany.

22. Aza domów nie macie

do jedzenia i do picia? Albo
zborem Boym gardzicie i za-

wstydzacie tych, którzy nie

maj? Có wam rzek? Po-

chwal was? W tm nie

chwal.
23. Albowiem jam wzi od

Pana, com te wam poda, i
Pan Jezus tej nocy, której by
wyda, wzi chleb,

24. A podzikowawszy, za-

ma i rzek : Bierzcie, jedzcie

;

to jest ciao moje, które za

was bywa amane
;
to czycie

na pamitk moj.
25. Take i kielich, gdy by-

o po wieczerzy, mówic : Ten
kielich jest nowy testament

we krwi mojój
;
to czycie, ile-

kro pi bdziecie, na pami-
tk moj.
26. Albowiem ilekrobycie

jedli ten chleb, i ten kielich-

bycie pili, mier Pask o-

powiadajcie, aby przyszed.

27. A tak, ktoby jad ten

chleb, albo pi ten kielichPa-
ski niegodnie, bdzie winien

ciaa i krwi Paskiej.

28. Nieche tedy czowiek
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samego siebie dowiadczy, a
tak niech je z chleba tego, i z

kielicha tego niechaj pije.

29. Albowiem kto je i pije

niegodnie, sd sobie samemu
je i pije, nie rozsdzajc ciaa
Paskiego.
30. Dlatego midzy wami

wiele jest sabych i chorych,
i nie mao ich zasno.
31. Bo gdybymy si sami

rozsdzali, nie bylibymy s-
dzeni.

32. Lecz gdy sdzeni bywa-
my, od Pana bywamy wicze-
ni, abymy z wiatem nie byli

potpieni.

33. A tak, bracia moi
!

gdy
si schodzicie ku jedzeniu, o-

czekiwajcie jedni drugich.

34. A jeli kto aknie, niech-

e je w domu, abycie si na
sd nie schodzili. A inne rze-

czy, gdy przyjd, postanowi.

ROZDZIA XII.

A o duchownych darach, bra-
cia ! nie chc, abycie wiedzie
nie mieli.

2. Wiecie, i gdycie pogana-
mi byli, do bawanów niemych,
jako was wodzono, dalicie
si prowadzi.
3. Przeto oznajmuj wam,
i nikt przez Ducha Boego
mówic, nie rzecze Jezusa by
przeklstwem

;
i nikt nie mo-

e nazwa Jezusa Panem, tyl-

ko przez Ducha witego.
4. A róne s dary, ale ten-

e Duch.

5. I róne s posugi, ale

tene Pan.

6. I róne s sprawy, ale

tene Bóg, który sprawuje
wszystko we wszystkich.

7. A kademu bywa dane ob-

jawienie Ducha ku poytko-
wi.

8. Albowiem jednemu przez
Ducha bywa dana mowa m-
droci, a drugiemu mowa u-

miejtnoci przez tego Du-
cha;

9. A drugiemu wiara w tym-
e Duchu, a drugiemu dar u-

zdrawiania w tyme Duchu, a
drugiemu czynienie cudów, a
drugiemu proroctwo, a dru-
giemu rozeznanie duchów.
10. A drugiemu rozmaite j-

zyki, a drugiemu wykadanie
jzyków.
11. A to wszystko sprawuje

jeden a tene Duch, udzielajc
z osobna kademu, jako chce.

12. Albowiem jako ciao je-

dno jest, a czonków ma wiele,

ale wszystkie czonki ciaa je-

dnego, cho ich wiele jest, s
jednem ciaem : tak i Chrystus.

13. Albowiem przez jednego
Ducha my wszyscy w jedno
ciaojestemy ochrzczeni, bd
ydowie, bd Grekowie, bd
niewolnicy,bd wolni,awszys-

cy napojeni jestemy w jedne-

go Ducha.

14. Albowiem ciao nie jest

jednym czonkiem, ale wielo-

ma.

15. Jeliby rzeka noga: Po-



niewaem nie jest rk, nie

jestem z ciaa; izali dlatego

nie jest z ciaa?

16. A jeliby rzeko ucho:

Poniewaem nie jest okiem,

nie jestem z ciaa ;
izali dlate-

4

go nie jest z ciaa?

[

l 1 7 . Jeli wszystko ciao j
est

' okiem, gdzie such? a jeli

wszystko suchem, gdzie po-

wonienie?
‘ 18. Ale teraz Bóg uoy
czonki, kady z nich z osobna

w ciele, jako chcia.

19. A jeliby wszystkie byy
jednym czonkiem, gdzieby

byo ciao?

20. Ale teraz, acz jest wiele

czonków, lecz jedno jest ciao.

21. Nie moe tedy rzec oko

rce: Nie potrzebuj ciebie,

albo za gowa nogom: Nie

potrzebuj was.

22. I owszem daleko wicej

czonki, które si zdadz by
najmdlejsze w ciele, potrzebne

• s.
23. A które mamy za naj-

niepoczciwsze w ciele, tym

wiksz poczciwo wyrzdza-

;
my, a niepoczciwe czonki na-

? sze ’ obfitsz poczciwo maj.

24. Bo poczciwe czonki nasze

f
tego nie potrzebuj; lecz Bóg

\ tak umiarkowa ciao, dawszy

L czonkowi, któremu czci nie

; dostaje, obfitsz poczciwo,

25. Aby nie byo rozerwania

w ciele, ale iby jedne czonki

, o drugich jednakie staranie

miay.
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26. A przeto jelie jeden

czonek cierpi, cierpi z nim

wszystkie czonki
;
a jeli by-

wa uczczony jeden czonek,

raduj si z nim wszystkie

czonki.

27. Lecz wy jestecie ciaem

Chrystusowem, i czonkami,

kady z osobna.

28. A niektórych Bóg posta-

nowi we zborze, najprzód A-

postoów, potem proroków, po

trzecie nauczycieli, potem cu-

dotwórców, potem dary uzdra-

wiania, pomocników, rzdców,

rozmaito jzyków.

29. Izali wszyscy s Aposto-

ami? Izali wszyscy proroka-

mi? Izali wszyscy nauczycie-

lami? Izali wszyscy cudotwór-

cami?
30. Izali wszyscy maj dary

uzdrawiania? Izali wszyscy j-

zykami mówi? Izali wszyscy

tómacz?
31. Starajcie si usilnie o

lepsze dary ;
a ja wam jeszcze

zacniejsz drog uka.

BODZIA XIII.

Chobym mówi jzykami

ludzkimi i anielskimi, a mio-

cibym nie mia, staem si

jako mied brzkajca, albo

cymba brzmicy.

2. I chobym mia proro-

ctwo, i wiedziabym wszystkie

tajemnice, i wszelk umiejt-

no, i chobym mia wszyst-

k wiar, tak, ebym góry

1 DO KORYNTÓW 12. 13.
'
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przenosi, a, miocibym nie
mia, nicem nie jest.

3. I chobym wynaoy naywno ubogich wszystk
majtno moj, i chobym
wyda ciao moje, abym by
spalony,a miocibym niemia,
mc mi to nie pomoe.
4. Mio jest dugo cierpli-

wa, dobrotliwa jest; mio
me zajrzy, mio nie jest roz-
pustna, nie nadyma si

;

5. Nie. czyni nic nieprzystoj-
nego, me szuka swoich rzeczy,
nie jest porywcza do gniewu
me myli zego :

’
i

6. Nie raduje si z niespra-
wiedliwoci, ale si raduje z
prawdy

;

7. Wszystko okrywa, wszyst-
kiemu wierzy, wszystkiego si
spodziewa, wszystko cierpi.
8. Mio nigdy nie ustaje-

bo cho s proroctwa, te zni-
szczej; cho jzyki, te usta-
n; cho umiejtno, wniwecz
si obróci.

9. Albowiem po czci zna-
my i po czci prorokujemy.

.

1
?-,

A1
,

e §dy przyjdzie to, co
jest doskonaego, tedy to, co
jest po czci, zniszczeje.

11.. Pókim by dzieciciem,
mówiem jako dzieci, rozu-

w twarz; teraz poznaj po
czci, ale na on czas poznam
jakom i poznany jest.

13.. A teraz zostaje wiara,
nadzieja, mio, te trzy rze-
czy; lecz z nich najwiksza
jest mio.

si sta mem, zaniechaem
rzeczy dziecinnych.
12. Albowiem teraz widzimy

przez zwierciado, i niby w
zagadce

; ale na on czas twarz

RODZIA XIV.
IS aladujeie mioci, starajcie
si usilnie o dary duchowne •

^najwicj, abycie proro-

2. Albowiem kto mówi jzy-
1 kiem obcym, nie ludziom mó- '

wi, ale Bogu: bo aden nie i

sucha, lecz on duchem mówi
tajemnice.

3. Ale kto prorokuje, mówi
ludziom zbudowanie i napo-
minanie i pociech.
4. Kto jzykiem obcym mó-

wi, samego siebie buduje - ale
jkto prorokuje, ten zbór budu-

je.

5. A chciabym abycie wy
wszyscy jzykami mówili, ale

;

raczej, abycie prorokowali;
albowiem wikszy jest ten'
co prorokuje, ni ten, co jzy-
kami obcymi mówi, chyba e-

| 7 tómaczy, aby zbór bra
zbudowanie.
6. Teraz tedy, bracia! gdy-
ym. pizyszed do was, jzy-

kami obcymi mówic, có
wam pomog, jelibym wam
nie mówi albo przez objawie-
nie, albo przez umiejtno
albo przez proroctwo, albo
przez nauk?
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7. Wszak i rzeczy nieywe,

które dwik wydawaj jako

piszczaka albo cytra, jeliby

rónego dwiku nie wyda-

way, jako poznane bdzie,

co na piszczace, albo co na
cytrze graj?
8. Albowiem jeliby trba

niepewny gos daa, któ si
do boju gotowa bdzie?
9. Take i wy, jelibycie j-

zykiem nie wydali mowy do-

brze zrozumiaej, jako bdzie
rozumiane, co si mówi? albo-

wiem bdziecie tylko na wiatr

mówi.
10. Tak wiele, jako syszy-

my, jest rónych gosów na
wiecie, a nic niejest bez gosu.

11. Jelibym tedy nie zna
mocy gosu, bd temu, który

mówi, cudzoziemcem; a ten,

co mówi, bdzie mi take cu-

dzoziemcem.

12. Take i wy, poniewa si
usilnie staracie o dary du-

chowne, szukajcie tego, aby-

cie obfitowali ku zbudowaniu
zboru.

13. Dlatego kto mówi obcym
jzykiem, niech si modli, aby
móg tómaczy.
14. Bo jelibym si modli ob-

cym jzykiem, modli si mój
duch

;
ale rozum mój jest bez

poytku.
15. Có tedy jest? Bd si

modli duchem, bd si te
modli i wyrozumieniem

;
b-

d piewa duchem, bd te
piewa i wyrozumieniem.

p.

16. Bo jeliby bogosawi
duchem, jako ten, który jest

z pocztu prostaków, na twoje

dzikowanie rzecze Amen, po-

niewa nie wie, co mówisz?
17. Bo cho ty wprawdzie

dobrze dzikujesz, ale si dru-

gi nie buduje.

18. Dzikuj Bogu mojemu,
i wicej, ni wy wszyscy, j-
zykami mówi.
19. A wszake we zborze

wol pi sów zrozumitelnie

przemówi, abym i drugich

nauczy, nieli dziesi tysicy

sów jzykiem obcym.
20. Bracia! nie bdcie dzie-

mi wyrozumieniem, ale bd-
cie dziemi zoci, a wyro-
zumieniem dorosymi bdcie.
21. W zakonie napisano: I

obcemi jzykami i obcemi
wargami mówi bd ludowi

temu; a przeci mnie i tak

nie usuchaj, mówi Pan.

22. Przeto jzyki s za cud,

nie tym, którzy wierz, ale

niewiernym
;
a proroctwo nie

niewiernym, ale wierzcym.

23. Jeliby si tedy wszystek

zbór na jedno miejsce zeszed,

a wszyscyby jzykami obcemi
mówili, a weszliby tam pro-

stacy albo niewierni, izali nie

rzek, e szalejecie?

24. Ale jeliby wszyscy pro-

rokowali, a wszedby który

niewierny albo prostak, od
wszystkich przekonany i od
wszystkich sdzony bywa.
25. A tak skrytoei serca je-

20
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go bywaj objawione, a on
upadszy na oblicze, pokoni
si Bogu, wyznawajc, e Bóg
jest prawdziwie w was.

26. Có tedy jest, bracia?
Gdy si schodzicie, kady z

was ma psalm, ma nauk, ma
jzyk, ma objawienie, ma tó-
maczenie; wszystko to niech

si dzieje ku zbudowaniu.
27. Jeli kto jzykiem mówi,

niech to bdzie po dwóch albo
naj wicej po trzech, i to naprze-
miany, ajeden niech tómaczy.
28. A jeliby tómacza nie

byo, nieche we zborze milczy
ten, który obcym jzykiem
mówi, a niech mówi sobie i

Bogu.

29. Ale prorocy niech mówi
dwaj albo trzej, a drudzy niech
rozsdzaj.
30. Jeliby te inszemu sie-

dzcemu co byo objawione,
on pierwszy niechaj milczy.

3 1. Bo moecie wszyscy jeden
po drugim prorokowa, aby
si wszyscy uczyli i wszyscy
pocieszeni byli.

32. 1 duchy proroków s pod-
dane prorokom.
33. Albowiem Bóg nie jest

powodem nieporzdku, ale po-
koju, jako i we wszystkich
zborach witych.
34. Niewiasty wasze niech

milcz we zborach
;
albowiem

nie pozwolono im, aby mó-
wiy, ale aby poddanemi byy,
jako i zakon.mówi.
35. A jeli si czego nauczy

chc, nieche w domu mów
swoich pytaj, poniewa sro-

mota niewiastom, we zborze
mówi.
36. Tzali od was sowo Boe
wyszo? Izali tylko do was
samych przyszo?
37. Jeli kto zda si by pro-

rokiem albo duchownym,niech
uzna, i te rzeczy, które wam
pisz, s Paóskiem rozkaza-
niem.

38. A jeli kto nie wie, nie-

chaje nie wie.

39. A tak, bracia ! starajcie

si usilnie o to, abycie proro-
kowali, a jzykami obcemi
mówi nie zabraniajcie.

40. Wszystko si niechaj dzie-

je przystojnie i porzdnie.

RODZIA XV.

A oznajmuj wam, bracia'

Ewangielij, którm wam opo-

wiedzia, którcie te przyjli,

i w której stoicie

;

2. Przez któr te zbawienia

dostpujecie, jeli pamitacie,
jakim sposobem opowiedzia-

em wam, chyba jelicie pró-

no uwierzyli.

3. Albowiem naprzód poda-
em wam, com te wzi, i
Chrystus umar za grzechy

nasze wedug Pism

;

4. A i by pogrzebiony, a i
zmartwychwsta dnia trzecie-

go wedug Pism.

5. A i widziany jest od Kie-

fasa, potm od onych dwu-
nastu.
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6. Potem widziany jest wicej

ni od piciu set braci naraz,

z których wiele ich zostaje a
dotd," a niektórzy te zasnli.

7. Potem jest widziany od

Jakóba, potem od wszystkich

Apostoów.

8. A na ostatek po wszystkich

ukaza si i mnie, jako poro-

nionemu podowi.

9. Bom ja jest najmniejszy z

Apostoów, którym nie jest

godzien, abym byzwany Apo-

stoem, przeto, em przelado-

wa zbór Boy.
10. Lecz ask Bo jestem

tern, czememjest, a aska jego

przeciwko mnie daremna nie

bya
;
alem obficiej

,
ni oni

wszyscy
,

pracowa
,
wszake

nie ja, ale aska Boa, która

jest zemn.
11. Przeto i ja i oni tak ka-

emy, i takecie uwierzyli.

12. A poniewa si o Chry-

stusie kae, i z martwych
wzbudzony jest, jako mówi
niektórzy midzy wami, i
zmartwychwstania nie masz?

13. Bo jeli zmartwychwsta-

nia nie masz, tedy i Chrystus

nie jest wzbudzony.

14. A jeli Chrystus nie jest

wzbudzony, tedy daremne
kazanie nasze, daremna te
wiara wasza,

15. I bylibymy te znale-

zieni faszywymi wiadkami
Boymi, iemy wiadczyli o

Bogu, e Chrystusa wzbudzi,

którego nie wzbudzi, jelie

umarli nie bywaj wzbudzeni.

16. Albowiem jeli umarli

nie bywaj wzbudzeni, i Chry-

stus nie jest wzbudzony.

17. A jeli Chrystus nie jest

wzbudzony, daremna jest wia-

ra wasza, i jeszczecie w grze-

chach waszych;

18. Zatem i ci poginli, któ-

rzy zasnli w Chrystusie.

19. Bo jeli tylko w tym

'

ywocie w Chrystusie nadziej

mamy, nad wszystkich ludzi

jestemy najndzniejszymi.

20. Lecz teraz Chrystus z

martwych wzbudzony jest, i

sta si pierwiastkiem tych,

którzy zasnli.

21. Bo poniewia przez czo-

wieka mier, przez czowieka

te powstanie umarych..

22. Albowiem jako w Adamie
wszyscy umieraj, tak i w
Chrystusie wszyscy oywieni

bd,
23. Ale kady w swoim rz-

dzie, Chrystus jako pierwia-

stek, a potem ci, co s Chry-

stusowi, w przyjcie jego.

24. A potem bdzie koniec,

gdy odda królestwo Bogu i Oj-

cu, gdy zniszczy wszelkie prze-

oestwo, i wszelk zwierz-

chno i moc.

25. Bo on musi królowa,
pókiby nie pooy wszystkich

nieprzyjació pod nogi jego.

26. A ostatni nieprzyjaciel,

który bdzie zniszczony, jest

mier.
20*
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27. Bo wszystkie rzeczy pod-
da pod nogi jego. A gdy mó-
wi, e mu wszystkie rzeczy

poddane s, jawna jest, i
oprócz tego, który mu podda
wszystkie rzeczy.

28. A gdy mu wszystkie
rzeczy poddane bd, tedyó
te i sam Syn bdzie poddany
temu,który mupoddawszyst-

.
kie rzeczy, abyby Bóg wszyst-

kim we wszystkich.

29. Bo inaczej có uczyni
ci, którzy si chrzcz nad u-

marymi, jeli zgoa umarli
nie bywaj wzbudzeni ? przecz-

e si chrzcz nad umarymi?
30. Przecz i my niebezpie-

czestwa podejmujemy kadej
godziny ?

31. Na kady dzie umieram
przezchwa nasz, którmam
w Jezusie Chrystusie, Panu
naszym.

32. Jeliem si obyczajem
ludzkim z bestyjami w Efezie

potyka, có mam za poytek,
jeli umarli nie bywaj wzbu-
dzeni? Jedzmy i pijmy; bo
jutro pomrzemy.
33. Nie bdcie; ze rozmo-
wy psuj dobre obyczaje.

34. Ocucie si ku sprawie-

dliwoci, a nie grzeszcie
;
albo-

wiem niektórzy nie maj zna-

jomoci Boej
;
ku zawstydze-

niu waszemu mówi.
35. Ale rzecze kto: Jako

wzbudzeni bywaj umarli, i

w jakiem ciele wychodz?
36. O gupi ! To, co ty sie-

jesz, nie bywa oywione, je-

liby nie umaro.
37. I co siejesz, nie siejesz

ciaa, które ma potem wyró,
ale goe ziarno, jako si trafi,

albo pszeniczne, albo jakiekol-
wiek inne.

.

38. Ale Bóg daje mu ciao
jako chce, a kademu nasie-

niu jego wasne ciao.

39. Nie kade ciaojestjedna-
kiem ciaem; ale insze jest

ciao ludzkie, a insze ciao
bydlce, insze rybie, a insze

ptasz.

40. I s ciaa niebieskie i

ciaa ziemskie; lecz insza jest

chwaa cia niebieskich, a in-

sza ziemskich

;

41 .Insza chwaa soca,a insza

chwaaksiyca, i insza chwaa
gwiazd

;
albowiem gwiazda od

gwiazdy róna jest w jasnoci.

42. Takci bdzie i powstanie
umarych. Bywa wsiane ciao
w skazitelnoci, a bdzie wzbu-
dzone w nieskazitelnoci;

43. Bywa wsiane w niesa-
wie, a bdzie wzbudzone w
sawie

;
bywa wsiane w sabo-

ci, a bdzie wzbudzone w mo-
cy

;
bywa wsiane ciao cielesne,

a bdzie wzbudzone ciao du-
chowne.

44. Jest ciao cielesne, jest

te ciao duchowne.
45. Takci te napisano : Sta
si pierwszy czowiek Adam
w dusze ywa, ale poledni
Adam w ducha oywiajcego.
46. Wszake nie jest pierw-
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sze duchowne, ale cielesne,

potem duchowne.

47. Pierwszy czowiek z zie-

mi ziemski; wtóry czowiek

sam Pan z nieba.

48. Jaki jest ten ziemski, tacy

te i ziemscy; a jaki jest nie-

bieski, tacy te bd niebie-

scy.

49. A jakomy nosili wy-
obraenie ziemskiego, tak b-
dziemy nosili wyobraenie nie-

bieskiego.

50. To jednak powiadam,
bracia ! i ciao i krew króle-

stwa Boego odziedziczy nie

mog
;
ani skazitelno nie o-

dziedziczy nieskazitelnoci.

51. Oto tajemnic wam po-

wiadam
;
nie wszyscy zanie-

my, ale wszyscy przemienieni

bdziemy, bardzo prdko w
okamgnieniu, na trb osta-

teczn.

52. Albowiem zatrbi, a u-

marli wzbudzeni bd nieska-

zitelni, a my bdziemy prze-

mienieni.

53. Bo musi to, co jest ska-

zitelnego, przyoblec nieskazi-

telno, i co jest miertelnego,
przyoblec niemiertelno.
54. A gdy to, co jest skazi-

telnego, przyoblecze nieskazi-

telno, i to, co jest miertel-
nego, przyoblecze niemiertel-

no, tedy si wypeni ono
sowo, które napisane: Po-
kniona jest mier w zwyci-
stwie.

55. Gdzie jest, o mierci!

bodziec twój ? Gdzie jest, pie-

ko! zwycistwo twoje?

56. Lecz bodziec mierci jest

grzech, a moc grzechu jest za-

kon.

57. Ale niech bdzie Bogu
dzika, który nam da zwy-

cistwo przez Pana naszego

Jezusa Chrystusa.

53. A tak, bracia moi mili

!

bdcie mocni, nieporuszeni,

obfitujcy w uczynku Paskim
zawsze, wiedzc, i praca wa-

r

sza nie jest daremna w Panu.

KODZIA XVI.

A okoo skadania na wi-
tych, jakom postanowi we
zborach Galackich, tak te i

wy czycie.

2. Kadego pierwszego dnia

w tygodniu kady z was niech

odkada u siebie, zbierajc we-
dug tego, jako mu si powo-
dzi, aby nie dopiero,gdy przyj-

d, skadania czynione byy.
3. A gdy przyjd, których-

kolwiek uchwalicie przez listy,

tych pol, aby odnieli do-

brodziejstwo wasze do Jeruza-

lemu.

4. A jeliby suszna rzecz by-

a, ebym i ja szed, wespó ze

mn pójd.
5. A przyjd do was, gdy

przejd Macedonij; (bo pójd
przez Macedonij.)
6. A podobno zamieszkam u

was albo i przezimuj, abycie
wy mi odprowadzili, kdy-
kolwiek pójd.
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7. Albowiem nie chc was

teraz widzie, mijajc
;
ale spo-

dziewam si, i pomieszkam z

wami czas niejaki, bdzieli
Pan chcia.

8. A zostan w Efezie a do
witek.
9. Albowiem drzwi mi s o-

tworzone wielkie i mocne, i

mam wiele przeciwników.
10. Jeliby tedy przyszed

Tymoteusz, patrzcie, aby bez
bojani by midzy wami, bo
dzieo Paskie sprawuje, jako
i ja.

11. Przeto niechaj go nikt

lekce nie way; ale odpro-
wadcie gow pokoj u, aby przy-
szed do mnie

;
bo go czekam

z brami.
12. A o bracie Apollosie

wiedzcie, em go bardzo prosi,
aby szed do was z brami

;
ale

zgoa nie mia woli, aby teraz

szed; przyjdzie jednak, gdy
czas po temu mie bdzie.
13. Czujcie, stójciew wierze,

mnie sobie poczynajcie, zma-
cniajcie si.

14. Wszystkie rzeczy wasze
niech si dziej w mioci.
15. A prosz was, bracia!

wiecie, i dom Stefanowy jest

pierwiastkiem Achai, a i sa-

mi siebie oddali na posugi-
wanie witym,
16. Abycie i wy poddani

byli takowym, i kademu po-
magajcemu i pracujcemu.
17. A ciesz si z przyjcia

Stefana i Fortunata i Achai-
ka

;
bo ci niedostatek wasz na-

pe Ti.

18. Ochodzili bowiem ducha
mego i waszego

; znajcie tedy
takowych.

19. Pozdrawiaj was zbory,
które s w Azyi. Pozdrawiaj
was wielce w Panu Akwilas i

•Prycylla, ze zborem, który
jest w domu ich.

20. Pozdrawiaj was bracia
wszyscy. Pozdrówciejedni dru-
gich w witem pocaowaniu.
21. Pozdrowienie rk moj

Pawowa.
22. Jelie kto nie miuje Pa-

na Jezusa Chrystusa, niech
bdzie przeklstwem

,
które

zowi Maran ata.

23. aska Pana Jezusa Chry-,
stusa niech bdzie z wami.

24. Mio moja niech bdzie
z wami wszystkimi w Chry-
stusie Jezusie. Amen.

Pierwszy list <3o Koryntów pisany by z miasta Filipis przez
Stefana i Fortunata i Achaika i Tymoteusza.
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List wtóry . Pawa Apostoa

do Koryntów.

ROZDZIA I.

Pawe, Aposto Jezusa Chry-

stusa przez wol Bo, i Ty-

moteusz brat, zborowi Boe-

mu, który jest w Koryncie, ze

wszystkimi witymi, którzy

s we wszystkiej Achai.

2. aska niech bdzie wam i

pokój od Boga Ojca naszego, i

Pana Jezusa Chrystusa.

3. Bogosawiony niech b-
dzie Bóg i Ojciec Pana nasze-

go Jezusa Chrystusa, Ojciec

miosierdzia a Bóg wszelkiej

pociechy,

4. Który nas cieszy w ka-

dym ucisku naszym, abymy
i my cieszy mogli tych, któ-

rzy swjakimkolwiek ucisku,

t pociech, któr my sami

pocieszeni bywamy od Boga.

5. Gdy jako w nas obfituj

utrapienia Chrystusowe, tak

przez Chrystusa obfituje i po-

ciecha nasza.

6. Bo cho bywamy ucinie-

ni, dla waszej to pociechy i

zbawienia, które si sprawuje

przez znoszenie tego utrapie-

nia, które i my cierpimy
;
cho

te pocieszeni bywamy, i to dla

waszej pociechy i zbawienia;

7. A nadzieja nasza mocna

jest o was, poniewa wiemy,

i jakocie uczstnikami utra-

pienia, tak i pociechy.

8. Albowiem nie chcemy, a-

bycie nie mieli wiedzie, bra-

cia ! o ucisku naszym, który

nas spotka w Azyi, iemy
nazbyt byli obcieni i nad

mono, tak iemy byli po-

czli wtpi i o ywocie.

9. Owszem i sami w sobie

mielimy wyrok mierci, aby-

my nie ufali samiw sobie, ale

w Bogu, który wzbudza umar-

ych
;

10. Który z tak wielkiej

mierci wyrwa nas i jeszcze

wyrywa, w którym nadziej

mamy, i i napotem wyrwie;

11. Zwaszcza gdy si te i

Wy pomoecie modli za nami,

aby za ten dar, który przez

wiele osób nam jest pokazany,

byy te od wielu osób dziki

czynione za nas.

12. Albowiem to jest chlu-

ba nasza, wiadectwo sumie-

nia naszego, emy w prosto-

cie i w szczeroci Boej, nie w
cielesnej mdroci, ale w asce

Boej na wiecie obcowali, a

najwicej midzy wami.



312 II AD CORINTHIOS 1

13. Albowiem nic inszego
wam nie piszemy, tylko to, co
czytacie, albo te poznawacie,
a spodziewam si, i te a do
koca poznacie,

14. Jakocie te nas poznali
po czci, emy chlub wa-
sz, jako i wy nasz w dzie
Pana Jezusa.

15. Iz t ufnoci chciaem
by i do was najpierwej, a-

bycie wtóre dobrodziejstwo
odebrali

;

16. I przez was i do Mace-
donii

,
i zasi z Macedonii

przyj do was, i od was by
odprowadzony do Judzkiej zie-

mi.

17. O tern tedy mylc, iza-
lim co lekkomylnie uczyni?
albo to, o czem myl, izali

wedug ciaa myl, aby byo
u mnie, Tak tak, i Nie nie?

18. Ale wierny jest Bóg, i
mowa nasza do was nie bya
Tak i Nie.

19. Albowiem Syn Boy Je-
zus Chrystus, który midzy
wami przez nas jest opowia-
dany, to jest, przez mi, i

przez Sylwana, i przez Tymo-
teusza, nie by Tak i Nie

;
ale

Tak w nim byo.
20. Bo ile jest obietnic Bo-

ych, w nim s Tak i w nim
s Amen, ku chwale Boej
przez nas.

21. A ten, który nas utwier-
dza z wami w Chrystusie, i

który nas pomaza, Bóg jest

;

22. Który te zapiecztowa

nas, i da zadatek Ducha w
serca nasze.

23. Ale ja Boga przyzywam
na wiadectwo na dusz moj,
i szanujc was, dotdem nie
przyszed do Koryntu

;

24. Nie ibymy panowali
nad wiar wasz, ale iemy
pomocnikami wesela wasze-
go

;
bo wiar stoicie.

ROZDZIA II.

A postanowiem to u siebie,
abym znowu nie przyszed z
zasmuceniem do was.
2. Bo jelibym ja was zasmu-

ci, i któ jest coby mi roz-
weseli, tylko ten, który jest
przez mi zasmucony?
3. A tomci wam napisa,
abym przyszedszy, nie mia
smutku z tych, z którychbym
si mia weseli; pewien b-
dc o was wszystkich, e ra-do moj wszyscy za swoj
macie.

4. Albowiem z wielkiego u-
cisku i utrapienia serca, i z
wiel ez pisaem wam, nie
ebycie rpieli by zasmuceni,
ale ebycie mio poznali,
któr nader obficie mam prze-
ciwko wam.
5. Jeli tedy kto zasmuci,

nie mnie zasmuci, ale ponie-

1

kd (abym go nie obciy,)
was wszystkich.

6. Dosyci ma taki na zgro-
mieniu tern, które si stao od
wielu.

7. Tak i przeciwnym oby-
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czajem, inaczejbycie wy mu
odpuci mieli, i onego pocie-

szy, by sn zbytni smutek

takiego nie poar.
8. Przeto prosz was, aby-

cie mio przeciwko niemu

utwierdzili,

9. Albowiem i dlategom by
napisa, abym dowiadczenia

waszego dozna, jelie we
wszystkiem posuszni jeste-

cie.

10. A komu wy co odpusz-

czacie, temu i ja; gdy i ja,

jelim co odpuci temu, ko-

nium odpuci, uczyniem to

dla was przed oblicznoci

Chrystusow, aby was szatan

nie podszed

;

11. Albowiem zamysy jego

nie s nam tajne.

12. A gdym przyszed do

Troady dla opowiadania E-

wangielii Chrystusowej
,

a

drzwi mi byy otworzone w
Panu,

13. Nie miaem ulenia w
duchu moim, dlatego, em nie

znalaz Tytusa, brata mego;

ale rozstawszy si z nimi, po-

szedem do Macedonii.

14. Lecz chwaa Bogu, który

nam zawsze zwycistwo daje w
Chrystusie, i wonno znajo-

moci swojej objawia przez

nas na kadem miejscu.

15. Bomy dobr wonnoci
Chrystusow Bogu w tych,

którzy zbawieni bywaj, i w
tych, którzy gin;
16. Tymci wonnoci mierci

313

na mier, ale onym wonno-

ci ywota ku ywotowi
;
lecz

do tego któ jest sposobny?

17. Bo nie jestemy jako

wiele ich, którzy faszuj so-

wo Boe; ale jako z szcze-

roci, ale jako z Boga, przed

oblicznociBo o Chrystusie

mówimy.

ROZDZIA m.

Poczynamy zasi zaleca sa-

mych siebie? czyli potrzebu-

jemy, jako niektórzy, listów

zalecajcych do was, albo te
listów zalecajcych od was?

2. Listem naszym wy jeste-

cie, napisanym na sercach

naszych, który znaj i czytaj

wszyscy ludzie.

3. Gdy to jawna jest, ecie
listem Chrystusowym przez

usug nasz zgotowanym, na-

pisanym nie inkaustem, ale

Duchem Boga ywego, nie na

tablicach kamiennych, ale na

tablicach serc misnych.

4. A takie ufanie mamy
przez Chrystusa ku Bogu,

5. Nie iebymy byli spo-

sobni, co myle sami z siebie,

jako sami z siebie, ale spo-

sobno nasza z Boga jest;

6. Który nas te uczyni spo-

sobnymi sugami nowego te-

stamentu, nie litery, ale Du-

cha; albowiem litera zabija,

ale Duch oywia.
7. Bo jeli posugiwanie

mierci literami wyraone na

tablicach kamiennych byo
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I
odjta bdzie ona zsraelscy nie mogli miele pa-

trzy na oblicze Mojeszowe
dla chway oblicza jego, która
miaa by skaona :

8. Jako daleko wicej usu-
giwanie Ducha nie ma by
chwalebne?
9- Bo jeli usugiwanie po-

tpienia byo chwalebne, da-
leko wicej usugiwanie spra-
wiedliwoci obfituje w chwale.
10. Albowiem i to, co chwa

miao, nie miao chway w tej

czci, co si tknie onej prze-
wyszajcej chway.
11. Bo jeli to, co niszczeje,
byo chwalebne, daleko wi-
cej to, co zostaje, jest chwa-
lebne.

12. Przeto majc tak na-
dziej, wielkiej bezpiecznoci
w mowie uywamy.
13. A nie jestemy jako Moj-

esz, który kad zason na
oblicze swoje, aby synowie Iz-
raelscy miele nie patrzyli na
koniec onego

, co zniszcze
miao.
14. Ale zatwardzone s zmy-
sy ich

; albowiem a do dzi-
siejszego dnia ta zasona w
czytaniu starego testamentu
zostaje nie odkryta, która
przez Chrystusa skaenie bie-
rze.

15. Przeto a do dnia dzi-
siejszego, gdy Mojesz czytany
bywa, zasona jest na sercu
ich pooona.
16. Lecz gdyby si do Pana

,

sona.

17. Ale Pan jest tym Du-
chem; a gdzie jest ten Duch
Paski, tam i wolno.
18. Lecz my wszyscy, którzy

odkrytm obliczem na chwa
Pask, jako w zwierciedle
patrzymy, w to wyobraenie
przemienieni bywamy z chwa-
y w chwa, jako od Ducha
Paskiego.

PODZIA IV.

Dlatego majc to usugiwanie,
tak jakomy miosierdzie o-
trzymali, nie sabiejemy.
2. Alemy si odrzekli skry-

tej sromoty, nie obchodzc
si chytrze, ani faszujc so-
wa Boego; ale objawieniem

kiego przed obliczem Boem.
3. Jeli tedy zakryta jest

Ewangielija nasza, zakryta
jest przed tymi, którzy gin.
4. W których bóg wiata te-

go olepi zmysy, to jest w
niewiernych, aby im nie wie-
ciawiatoEwangielii chwa-
y Chrystusowej

,któryjest wy-
obraeniem Boem.
5. Albowiem nie samych sie-

bie opowiadamy,ale Chrystusa
Jezusa, e jest Panem, a sa-
mych siebie sugami waszymi
dla Jezusa.

6. Poniewa Bóg, któryrzek,
aby si z ciemnoci wiato
rozwiecia, ten si rozwieci
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w sercach naszych ku rozwie-

tleniu (w nas) znajomoci chwa-

y Boej w obliczu Jezusa

Chrystusa.

, 7. A mamy ten skarb w

naczyniu glinianem, aby do-

stojno tej mocy bya z Boga,

l nie z nas.

]
8. Gdy zewszd uciniem by-

wamy, ale nie bywamy poto-

czeni
;

powtpiewamy, ale me

zwtpiamy.
9. Przeladowanie cierpimy,

ale nie bywamy opuszczeni;

bywamy porzuceni ,
ale nie

giniemy.

10. Zawsze umartwienie Pana

Jezusowe na ciele nosimy, aby

i ywot Jezusowy na ciele na-

szem by objawiony.

11. Zawsze bowiem my, któ-

rzy yjemy, bywamy wyda-

wani na mier dla Jezusa,

aby te ywot Jezusowy by
objawiony w miertelnem cie-

le naszem.

12. Dlatego mier mocy

swojej w nas dokazuje, ale w
was ywot.
13. "Majc tedy tego ducha

wiary, tak jako napisane;

Uwierzyem, przetom te mó-

wi; i my wierzymy, przeto

te mówimy,
14. Wiedzc, i ten, który

wzbudzi Pana Jezusa, i nas

wzbudzi przez Jezusa, i posta-

wi z wami.

15. Bo to wszystko dzieje

si dla was, aby aska ona obfi-

tujca przez dzikowanie wielu
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ich rozmnoya si ku chwale

Boej.
16. Dlatego nie sabiejemy;

alecho si te nasz zewntrzny

czowiek kazi, wszake on we-

wntrzny odnawia si ode dnia

do dnia.

17. Albowiem ten króciuchny

i -lekki ucisk nasz nader zacnej

chway wieczn wag nam
sprawuje;

18. Gdy nie patrzymy na

rzeczy widzialne, ale na nie-

widzialne ;
albowiem rzeczy

widzialne s doczesne, ale nie-

widzialne s wieczne.

ROZDZIA V.

Wiemy bowiem, e jeli tego

naszego ziemskiego mieszka-

nia namiot zburzony bdzie,

budowanie mamy od Boga,

dom nie rkoma urobiony,

wieczny w niebiesiech.

2. Albowiemw tym namiocie

wzdychamy, domem naszym,

który jest z nieba, dajc by
przyobleczeni.

3. Jeli tylko przyobleczo-

nymi a nie nagimi znalezieni

bdziemy.
4. Bo którzymy w tym na-

miocie, wzdychamy, bdc ob-

cieni, poniewa nie damy
by zewleczeni, ale przyoble-

czeni, aby poarta bya mier-

telno od ywota.

5. A ten, który nas ku te-

mu wanie przygotowa, jest-

ci Bóg, który nam te da za-

datek Pucha,
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6- Przeto majc zawsze uf-
no, i wiedzc, e póki mie-
szkamy w tern ciele, pielgrzy-
mujemy od Pana

:

7. (Bo przez wiar chodzimy
a nie przez widzenie.)

8. Lecz ufamy, i wolimy ra-
czej wynij z ciaa, a i na
mieszkanie do Pana.

9. Przeto te usiujemy,bd w ciele mieszkamy, bd
z ciaa wychodzimy, onemu
si podoba.
10. Albowiem musimy si

wszyscy pokaza przed sdo-w stolic Chrystusow, aby
kady odniós, co czyni w
ciele, wedug tego, co czyni,
lub dobre, lub ze.

11. Przeto wiedzc o tym
strachu Paskim, ludzi do
wiary namawiamy, a Bogu
jawnymi jesteiny

;
i mam na-

dziej, i w sumieniach wa-
szych jawnymi jestemy.
12. Albowiem nie samych

siebie wam znowu zalecamy,
ale warn dajemy przyczyn,
abycie si chlubili nami, 1 e-
bycie mieli co mówi prze-
ciwko tym, którzy si chlubi
z powierzchownych rzeczy, a
nie z serca.

13. Bo cho od rozumu od-
rodzimy, Bogu odchodzimy,
cho przy rozumie jestemy’
wam jestemy.

14. Albowiem mio Chry-
stusowa przyciska nas, jako
tych, którzymy to osdzili,

n AD CORINTHIOS 5.

i poniewa jeden za wszyst
kich umar, tedy wszyscy bvl
umarymi

;

15. A e za wszystkich u
mar, aby ci, którzy yj, jur
wicej sobie nie yli, ale temu
który za nich umar, i jest

wzbudzony.

16. Dlatego my od tego cza-
su nikogo wedug ciaa nie
znamy, a chociamy te znali
Chrystusa wedug ciaa, lecz
ju teraz wicej nie znamy..

17. A tak jeli kto jest w
Chrystusie, nowem jest stwo-
rzeniem

; stare rzeczy przemi-

y, oto si wszystkie nowe-
mi stay.

18. A to wszystko z Boga
jest, który nas z samym sob
pojedna przez Jezusa Chry-
stusa, i da nam usugiwanie
tego pojednania,

19. Poniewa Bóg by w
Chrystusie, wiat z samym so-

'

b jednajc, nie przyczytujc
im upadków ich, i pooy w
nas to sowo pojednania : h
20. Przeto na miejscu Chry- !

stusowem poselstwo sprawu-

jmy, jakoby was Bóg upo-
mina przez nas, prosimy na
miejscuChrystusowem, jednaj-

!

cie si z Bogiem; o'
!

21. Albowiem on tego, który
nie zna grzechu, za nas grze-
chem uczyni, abymy si my
stali sprawiedliwoci Bo w
nim.
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ROZDZIA VI.

Przeto pomagajc mu, na-

pominamy was, abycie nada-

remno iaski Boej nie przyj-

mowali,

\
2. (Bo mówi Bóg : Czasu przy-

jemnego wysuchaem ci, a

w dzie zbawienia poratowa-

em ci
;
oto teraz czas przy-

jemny, oto teraz dzie zba-

wienia.)

> 3. adnego w niczem nie da-

wajc zgorszenia, aby nie by-

o zganione usugiwanie nasze.

4. Ale we wszystkiem zale-

cajc samych siebie, jako su-

dzy Boy, w wielkiej cierpli-

woci, w uciskach, w niedo-

statkach, w utrapieniach,

5. W razach, w wizieniach,

w potukaniu, w pracach, w
niedosypianiach, w postach

;

6. W czystoci, w umiejtno-

ci, w nieskwapliwoci, w do-
(

brotliwoci
,
w Duchu wi-

tym, w mioci nieobudnej

;

7. W mowie prawdy, w mo-
cy Boej, przez ore sprawie-

dliwoci na prawo i na lewo

;

8. Przez chwa i zelywoó,
przez niesaw i dobr saw,
jakoby zwodziciele, wszake
prawdziwi

;

9. Jako nie znajomi, wszake
znajomi; jako, umierajcy, a

oto yjemy; jako pokarani,

ale nie zabici

;

10. Jako smutni, wszake
zawsze weseli; jako ubodzy,

wszake wielu ubogacajcy;

jako nic niemajcy, wszake-
wszystko trzymajcy.
11. Usta nasze otworzone s

ku wam, o Koryntowie ! serce

nasze rozszerzone jest.

12. Nie jestecie cinieni w
nas, lecz cinieni jestecie we
wntrznociach waszych.

13.0 wzajemn tedy nagrod
jako dziatkom mówi: Roz-

szerzcie si i wy.

14. Nie cignijcie nierówne-
.

go jarzma z niewiernymi
;
bo

có za spóeczno sprawiedli-

woci z nieprawoci? albo co

za spóeczno wiatoci z cie-

mnoci?
15. A co za zgoda Chrystusa

z Belijaem? albo co za dzia

wiernemu z niewiernym?
16. A co za zgoda kocioa
Boego z bawanami? Albo-

wiemecie wy kocioem Boga
ywego, tak jako mówi Bóg:

Bd mieszka w nich, i bd
si przechadza w nich, i bd
Bogiem ich, a onibd ludem
moim.
17. Przeto wynijdcie z po-

rodku ich, i odczcie si, mó-
wi Pan, a nieczystego si nie

dotykajcie, a Ja was przyjm.
18. I bd wam za Ojca, a

wy mi bdziecie za synów i za

córki, mówi Pan wszechmo-

gcy.

ROZDZIA VII.

Te tedy obietnice majc, naj-

milsi ! oczyszczajmy samych
siebie od wszelakiej zmazy cia-
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a i ducha, wykonywujc po-
wicenie w bojani Boej.
2- Przyjmijcie nas: nikogo-
my nie ukrzywdzili, nikogo-
my nie uszkodzili, nikogomy
przez akomstwo nie podeszli.

'3. Me mówi tego, abym
was potpia mia

;
bom przed-

tem powiedzia, i wy w ser-
cach naszych tak jestecie, e-
bymy radzi z wami spóecznie
umierali i spóecznie yli.
4. Mam wielkie bezpiecze-

stwo do mówienia u was, mam
wielk chlub z was, napenio-
nym jest pociech, nader ob-
fituj weselem w kadym uci-
sku naszym.
5. Albowiem gdymy przy-

szli do Macedonii, ciao nasze
adnego odpoczynku nie mia-
o, ale we wszystkiem bylimy
ucinieni, zewntrz walki, a
wewntrz postrachy.
6. Ale Bóg, który cieszy uni-

onych, pocieszy nas przez
przyjcie Tytusowe;
7. A nie tylko przez przyj-

cie jego, ale te przez pocie-
ch, któr on ucieszony jest z
was, oznajmiwszy nam do
wasz, narzekanie wasze, gor-
liwo wasz za mn, tak, em
si te wicej uweseli.
8. Bo chociaem was zasmu-

ci przez list, nie al mi tego,
chocia mi al byo

;
bo widz,

i ten list, chocia na chwil,
zasmuci was by.
9. Jednak teraz wesel si,

nie dlatego, ecie zasmuceni

byli, ale ecie zasmuceni byl
ku pokucie

; albowiem bylicie
zasmuceni wedug Boga, eby
cie' w niczem nie szk< dowal
przez nas.

4

10. Albowiem smutek, który
jest wedug Boga, pokut spra-
wuje ku zbawieniu, której nikt
nie auje; ale srawtek wedug
wiata sprawuje mier.
11. Bo oto to samo, ecie

wedug Boga byli zasmuceni,
jako wielk w waspilno spra-
wio, owszem obron, owszem
zapalczywo, owszem boja,
owszem do, owszem gorli-

wo, owszem pomst, tak i
we wszystkiem okazalicie si
by czystymi w tej sprawie.

12. A tak chociaem pisa do
was, nie pisaem dla tego, któ-
ry krzywd uczyni, ani dla
owego, któremu si krzywda
staa' ale dla tego, iby wam

,

wiadoma bya ona pilno na-
sza o was przed oblicznoci

i

Bo.
13. Dlategomy si ucieszyli i

z pociechy waszej
;
alemy si !

wicej ucieszyli z wesela Tytu-
sowego.i ochodzony jest duch ,

jego od was wszystkich.

14. A i jelim si w czm .

przed nim z was chlubi, nie
'

zawstydziem si; ale jakomy
wam prawdziwie wszystko mó- ;

wili, tak si te chluba nasza
przed Tytusem prawdziwa po- ,

kazaa.

15. A wntrznoci jego tm
|

wicej skonione s ku wam,
\
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gdy wspomina posuszestwo

wszystkich was, i jakocie go

bojani i ze dreniem przy-

jli.

16. Raduj si tedy, i wam
we wszystkiem mog zaufa.

ROZDZIA Vm.

A oznajmujemy wam, bracia

!

0 asce Boej, która jest dana

zborom Macedoskim

;

2. I w rozlicznem dowiad-

czaniu utrapienia obfita ich ra-

do, i bardzo wielkie ubóstwo

ich obfitowao w bogactwo

szczeroci ich.

3. Bo daj im wiadectwo, e
wedug monoci, i nad mo-

no ochotnymi si pokazali,

4. Z wielk prob nas da-
jc, abymy to dobrodziejstwo

1 spólne udzielenie, którem si

usuguje witym, przyjli.

5. A nie tylko tak sobie po-

stpili, jakomy si spodzie-

wali
;
ale najprzód samych sie-

bie oddali Panu, potem i nam
za wol Bo,
6. Tak, emy musieli napo-

mnie Tytusa, abyjako przed-

tem pocz, tak aby te doko-

na u was tego dobrodziej-

stwa.

7. Przeto jako we wszyst-

kiem obfitujecie w wierze i w
mowie i w umiejtnoci, i we
wszelakiej pilnoci i w mio-

ci waszej przeciwko nam, tak

i w tern dobrodziejstwie obfi-

tujcie.

8. Nie mówi jako rozkazu -

jc, ale przez pilno innych,

jako jest szczera mio wasza,

na jawi wystawiajc.

9. Albowiem znacieask Pa-

na naszego Jezusa Chrystusa,

e dla was sta si ubogim, b-
dc bogatym, abycie wy ubó-

stwem jego ubogaceni byli.

10. A w tm podaj wam
zdanie swoje; albowiem to

wam jest poyteczno, którzy

nie tylko czyni, ale i chcie

przedtemecie poczli roku

przeszego.

11. A teraz to, cocie czyni

poczli, wykonajcie, aby jako

bya ochotna myl ku chce-

niu, tak te aby byo i doko-
czenie z tego, co macie.

12. Albowiem jeli przedtem

bya ochotna myl, ta przy-

jemna jest wedug tego, co

kto ma, a nie wedug tego,

czego nie ma.

13. Bo nie chc, aby insi

mieli ulenie a wy ucinienie,

ale eby za równo natenczas

wasza obfito ich niedostatko-

wi usuya

;

14. Aby te i ich obfito wa-

szemu niedostatkowi usuya,
eby si stao porównanie,

15. Jako napisane: Kto wie-

le nazbiera, nie mia nazbyt

;

a kto mao nazbiera, nie mia
mao.
16. Ale chwaa Bogu, który

da takie staranie o was do

serca Tytusowego,
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17. I ono napominanie przy-

j, a stawszy si pilniejszym,
dobrowolnie poszed do was.
18. A posalimy wespó z

nim brata, który ma chwa
w Ewangielii po wszystkich
zborach

;

19. A nie tylko to, ale obra-
ny jest przez gosy od zborów
za towarzysza drogi naszej z
tern dobrodziejstwem, którem
si dzieje usuga od nas ku
chwale samego Pana i ku o-
wiadczeniu ochotnego umysu
waszego,

20. Uchodzc tego, aby nam
kto nie przygani dla tej obfi-
toci, któr si przez nas usu-
guje,

21. Pilnie si starajc o uczci-
we rzeczy, nie tylko przed Pa-
nem, ale te i przed ludmi.
22. A posalimy z nimi bra-

ta naszego, któregomy czsto
dowiadczyli w wielu rzeczach
by pilnym, a teraz daleko
pilniejszym dla wielkiej do-
wiernoci, któr ma przeciwko
wam.

28.
_

A jeli idzie o Tytusa,
ten jest moim towarzyszem i

u was pomocnikiem; a jeli
te o braci naszych, posami
s zborów i chwa Chrystu-
sow.

24. Przeto owiadczenie mi-
oci waszej i chluby naszej z •

was pokacie przeciwko nim
przed oblicznoci zborów.

4THIOS 8. 9.

ROZDZIA IX.

Lecz o usudze, która si dzie-
je witym, nie potrzebna mi
jest wam pisa.
2. Bo znam ochot umysu

waszego, któr si ja chlubi
z was u Macedoczyków, i
Achaja gotowa bya od prze-
szego roku

;
a ta wasza gorli-wo wiele ich pobudzia.

3. Posaem tedy tych braci,
eby chluba nasza, któr ma-
my z was, nie bya daremna z
tej miary, ale abycie (jakom
powiedzia,) gotowymi byli

;

4. Abymy sn, jeliby zemn przyszli Macedoczycy,
a. znaleli was niegotowymi,
nie zawstydzili si my, (e nie
rzek, wy,) za tak bezpieczn
chlub.
5. Zdao mi si tedy za rzecz

potrzebn, napomnie braci,
aby do was wprzód poszli, i

pierwej zgotowali przedtem o-

powiedzian wasz szczodro-
’

bliwo, aby bya gotowa tak <

jako szczodrobliwo, a nie I

jako rzecz przymuszona.
6- Ale to mówi : Kto skpo

sieje, skpo te bdzie
;
a ;

kto obficie sieje, obficie te f

bdzie. *

7 . Kady
jako umyli w ser-

cu swem, tak niech uczyni, nie
z zamarszczeniem ani z przy-
muszenia; albowiem ochotne-
go dawc Bóg miuje.
8. A mocen jest Bóg uczyni, i

aby obfitowaa na was wszelka i
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aska,abycie majc we wszyst-

kiem zawsze wszelaki dosta-

tek, obfitowali ku wszelakie-

mu uczynkowi dobremu,

9. Jako napisano: Rozpro-

szy, da ubogim, sprawiedli-

wo jego zostaje na wieki.

10. A ten, który daje nasie-

nie siejcemu, nieche i wam
da chleb ku jedzeniu, i roz-

mnoy nasienie wasze, i przy-

sporzy urodzajów sprawiedli-

woci waszej,

11. Abycie z kadej miary

byli ubogaceni ku wszelkiej

prostoci,która sprawuje przez

nas, aby dziki Bogu czynione

byy.
12. Albowiem usugiwanie

.tej ofiary nie tylko dopenia
niedostatki witych, ale te
opywa przez wielki dzikczy-

nienia na Boga przezpochwa
tej posugi;

13. Gdy Boga chwal za wa-

sze poddastwo Ewangielii

Chrystusowej, za szczero w
udzielaniu przeciwko sobie i

przeciwko wszystkim innym

;

14. I modl si za wami, -
dajc was dla aski Boej ob-

fitujcej w was.

15. Lecz Bogu niech bdzie
chwaa za niewypowiedziany

dar jego.

ROZDZIA X.

Ja te Pawe sam was prosz
rzez cicho i dobrotliwo
hrystusow, którygdym jest

wam przytomny, jestem po-

p-

korny midzy wami
;

lecz

gdym nie jest przytomny, je-

stem miay przeciwko wam.
2. A prosz, abym bdc

przytomny nie musia by
miay t miaoci, o której

myl, abym miay by prze-

ciwko niektórym, którzy nas

szacuj, jakobymy wedug
ciaa chodzili.

3. Albowiem w ciele chodzc,

nie wedug ciaa walczymy,

4. (Albowiem bro onier-
stwa naszego nie jest cielesna,

ale jest z Boga, mocna ku zbu-

rzeniu miejsc obronnych.)

5. Burzc rady i wszelak
wysoko, wynoszc si prze-

ciwko znajomoci Boej, i pod-

bijajc wszelak myl pod po-

suszestwo Chrystusowe

;

. 6. I pogotowiu majc pomst
na wszelakie nieposuszestwo,

gdy si wypeni posuszestwo
wasze.

7. Na to tylko, co przed

oczyma jest, patrzycie? Mali

kto t nadziej o sobie, i jest

Chrystusowy, nieche te to

sam z siebie uwaa, i jako on

jest Chrystusowy, tak te i my
Chrystusowymi jestemy.

8. Albowiem chobym si ja

te co wicej chepi z mocy
naszej, któr nam da Pan ku
zbudowaniu, a nie ku zepso-

waniu waszemu, nie zawsty-

dz si;

9. Abym si nie zda, jako-

bym was straszy przez listy.

10. Albowiem mówi: Listy

21
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wane s i potne
,
ale ciaa

obecno nie potna jest, i

mowa niepatna.

11. To niechaj myli taki, i
jakimimy w mowie przez li-

sty, nie bdc obecnymi, taki-

mi bdziemy i w uczynku,
bdc obecnymi.
12. Albowiem nie miemy

samych siebie w poczet dru-
gich ka, albo porównywa
z niektórymi, którzy sami sie-

bie zalecaj; ale ci nie zrozu-

miewaj, i si sami sob
miarkuj i sami si do siebie

przyrównywaj.
13. Ale my nie bdziemy si

chlubili nad miar, ale wedug
sznuru miary, któr miar
wymierzy nam Bóg, tak e-
my dosigli a do was,

14. Bo si nie rozcigamy
nad miar, jakobymy nie do-
sigli a do was; bomy a i

do was przyszli w Ewangielii
Chrystusowej.

15. A nie chlubimy si nad
miar z cudzych prac

;
ale ma-

jc nadziej, i gdy si pomno-
y wiara wasza w was, pomno-
ymy si i my midzy wami
wedug sznuru naszego z ob-
fitoci,

16. Ku opowiadaniu Ewan-
gielii w onych krainach, które
le za wami, nie chlubic si
z rzeczy gotowych cudzego po-
miaru.

.17. Kto si tedy chlubi, niech
si w Panu chlubi.

18. Albowiem nie ten, co si

sam zaleca, dowiadczony jest,

ale ten, którego Pan zaleca.

RODZIA XI.

0 bycie chcieli na chwil zno-
si gupstwo moje! ale i zna-
szajcie mi.
2. Albowiem gorliwym je-

stem ku wam gorliwoci Bo-

;
bom was przygotowa, a-

bym was stawi czyst pann
jednemu mowi Chrystusowi.
3. Lecz boj si, by sn ja-

ko w oszuka Ew chytro-
ci swoj tak te skaone my-
li wasze nie odpady od pro-
stoty onej, która jest w Chry-
stusie.

4. Bo gdyby kto przyszed,
coby inszego Jezusa opowia-
da, któregomy nie opowia-
dali; albo gdybycie innego
ducha wzili, któregocie nie

wzili, albo insz Ewangielij,
którejcie nie przyjli, dobrze-
bycie go znosili.

5. Bo mam za to, em nie

by w niczem podlejszy, nieli
oni bardzo wielcy Apostoo-
wie.

6. Bo chociaem te i pro-
stakiem w mowie, wszake nie
w umiejtnoci

;
ale zgoa ja-

wnymimy si stali we wszyst-
kich rzeczach u was.

7. Izalim si grzechu dopu-
ci, em samego siebie uniy,
abycie wy byli wywyszeni, a
em wam darmo Ewangielij
Bo opowiada?
8. Zupiem inne zbory, bio-
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rc od nich od, abym wam
suy

;
a bdc u was i cier-

pic niedostatek, nie obciy-
em próuuje nikogo

;

9. Albowiem niedostatek mój
dopenib bracia, którzy przy-

szli z Macedonii, i we wszyst-

|

kim strzegem si, abym wam
cikim nie by, i na potem
strzedz si bd.
10. Jestci prawda Chrystu-

sowa we mnie, i ta chluba
nie bdzie zatumionawe mnie
w krainach Acbajskicb.

11. Dlaczegó? czy e was
nie miuj? Bógci wie.

12. Ale co czyni, czyni
jeszcze bd dlatego, abym
odci przyczyn tym, którzy
przyczyny szukaj, aby wtem,
z czego si chlubi, byli zna-

lezieni tacy, jako i my.

13. Albowiem takowi faszy-
wi Apostoowie s robotnicy
zdradliwi, którzy si przemie-
niaj w Apostoy Chrystuso-
we.

14. A nie dziw : bo i szatan
sam przemienia si w Anioa
wiatoci.
15. Nie wielka tedy, jeli te

sudzy jego przemieniaj si,
jakoby byli sugami sprawie-
dliwoci, których koniec b-
dzie podug uczynków ich.

16. Znowu powiadam, eby
mi kto nie mia za gupiego

;

jeli inaczej, wic jako gu-
piego przyjmijcie mi, abym
si ja te nieco maluczko prze-
chwala.
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17. Co mówi, nie mówi ja-

ko od Pana, ale jako w gup-
stwie z strony tej bezpiecznej

chluby.

18. Poniewa si ich wiele
chlubi wedug ciaa, i ja si
chlubi bd.
19. Boradzi^znosicie gupich,
bdc sami mdrymi.
20. Bo znosicie, cho was

kto zniewala, cho kto poe-
ra, cho kto bierze, cho si
kto wynosi, cho was kto po-
liczkuje.

21. Mówi wedug zelywo-
ci, jakobymy byli sabymi;
lecz w czóm kto miaym jest,

(w gupstwie mówi) i jam
miay.
22. ydowie s, jestem i ja.

Izraelczycy s, jestem i ja. Na-
sieniem Abrahamowem s, je-

stem i ja.

23. Sugami Chrystusowymi
s, (gupio mówi,) wicej ja;

w pracach obficiej, w razach
nad miar, w wizieniach ob-

ficiej, w mierciach czstokro.

24. Od ydów wziem pi-
kro po czterdzieci plag bez
jednej.

25. Trzykrociem by bity róz-

gami
;
razem by kamionowa-

ny : trzykro si ze mn okrt
rozbi, dzie i noc byemwg-
bokoci morskiej

;

26. W drogach czstokro, w
niebezpieczestwach na rze-

kach, w niebezpieczestwach
od zbójców, w niebezpiecze-
stwach od swego narodu, w

21*
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niebezpieczestwach od po-
gan, w niebezpieczestwach w
miecie,w niebezpieczestwach
na puszczy, w niebezpiecze-
stwach na morzu, w niebezpie-
czestwach midzy faszywy-
mi brami;
27. W pracy i w utrudzeniu,
w niedosypianiu czsto, w go-
dzie i w pragnieniu, w postach
czsto, w zimnie i w nagoci

;

28. Oprócz tego, coskdind
przypada, ono naleganie na
mi na kady dzie, i ono sta-

ranie o wszystkie zbory.
29. Któ choruje, a ja' nie

choruj? Któ si gorszy, a ja
si nie pal?
30. Jeli si mam chlubi, z

krewkoci moich chlubi sie

bd.
31. Bóg i Ojciec Pana nasze-

go Jezusa Chrystusa, który
jest bogosawiony na wieki,
wie, i nie kami.
32. W Damaszku hetman lu-

du króla Arety, osadzi by
stra miasto Damaszek, chcc
mi pojma

;
alem oknem po

owrozie w koszu przez mur
y spuszczony, i uszedem rk

jego.

ROZDZIA XH.

W prawdzie mi si chlubi
nie jest poyteczno: jednak
przyjd do widzenia i obja-
wienia Paskiego.
2. Znam czowieka w Chry-

stusie przed czternastoma laty,

{jeli si to dziao w ciele, nie

THIOS 11. 12.

wiem, jeli oprócz ciaa, nie
wiem, Bóg wie,) który zachwy-
cony bya do trzeciego nieba.
3. A^nam takiego czowieka,

(jeli si to dziao w ciele, jeli
oprócz ciaa, nie wiem, Bóg
wie.)

4. I by zachwycony do raju,'

i sysza niewypowiedziane so-
wa, których si czowiekowi
nie godzi mówi.
5. Z takiego czowieka chlu-
bi si bd

;
ale z siebie sa-

mego chlubi si nie bd,
tylko z krewkoci moich.

6. Albowiem jelibym si
chcia chlubi, nie bd gu-
pim

;
bo prawd powiem, ale

wstrzymam si, aby kto o mnie
nie rozumia nad to, czem mi
by widzi, albo co syszy ode
mnie.

_

7. A ibym si zacnoci ob-
jawienia nader nie wynosi,
dany mi jest bodziec ciau,
anio szatan, abymi policzko-
wa, ebym si nad miar nie
wynosi.
8. Dlategoi trzykro Pana

prosi, aby odstpi ode mnie.
9. Ale mi rzek : Dosy masz

na asce mojej
;
albowiem moc

moja wykonywa si w sabo-
ci. Raczej si tedy wicej
chlubi bd z krewkoci
moich, aby we mnie mieszka-
a moc Chrystusowa.
10. Dlatego si kocham w

krewkociach, w potwarzach,
w niedostatkach, w przela-
dowaniach i w uciskach dla
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Chrystusa; bo gdym jest sa-

by, tedym jest mocny.

11. Staem si gupim, chlu-

bic si
;
wycie mi do tego

przymusili. Bom ja od was

mia by chwalony, poniewa-

em nie by podlejszym, nieli

oni bardzo wielcy Apostoo-
wie, cliociaem nic nie jest.

12. Jednak znaki Apostoa
pokazane s u was we wszel-

kiej cierpliwoci, w znamio-

nach i w cudach i w mocach.

13. Bo có jest, w czembycie
podlejsi byli nad insze zbory,

tylko em ja sam prónujc,
nie obciy was? Odpucie
mi t krzywd.
14. Oto "trzeci raz jestem go-

tów przyj do was, a nie ob-

ci wasprónujc
;
albowiem

nie szukam tego, co jest wasze-

go, ale was samych
;
bo nie

dziatkimaj rodzicom skarbi,

ale rodzice dziatkom.

15. Lecz ja bardzo rad na-

kad uczyni i samego siebie

wynao za dusze wasze, acz-

kolwiek bardzo was miujc,
mniej bywam od was miowa-
ny.

16. Ale niech tak bdzie;
jam was nie obciy, tylko

chytrym bdc, zdradm was
pojma.
17. Izalim was przez którego

z tych, którychem do was po-

sa, oszuka?
18. Uprosiem Tytusa, i po-

saem z nim brata tego. Izali

was Tytus oszuka? Izalimy

nie jednym duchem postpo-
wali? Izali nie jednemi stopa-

mi?
19. Znowu mniemacie, e

si przed wami obmawiamy?
Przed oblicznoci Bo w
Chrystusie mówimy

,
a to

wszystko, najmilsi! dla wasze-

go zbudowania.

20. Bo si boj, bym sn
przyszedszy, nie znalaz was
takimi, jakimibym nie chcia,

a ja te ebym nie by znale-

ziony od was, jakiegobycie
wy nie chcieli; bysn midzy
wami nie byo swarów, zazdro-

ci, gniewów, zwad, obmowisk,
mruczenia, nadymania i ro-

sterków

;

21. By mi zasi Bóg mój,

gdy przyjd, nie poniy u
was, i aowabym wielu tych,

którzy przedtem grzeszyli, a
niepokutowali z nieczystoci

i z wszeteczestwa i z rozpu-

sty, któr popenili.

RODZIA xirr.

Trzeci to ju raz id do was.

W ustach dwóch albo trzech

wiadków stanie kade sowo.
2. Powiedziaem przedtem i

znowupowiadamjako pow.tóre

obecny, a teraz nie bdc o-

becny pisz tym, którzy przed-

tem grzeszyli, i wszystkim in-

szym, e jeli znowu przyjd,
nie przepuszcz im.

3. Poniewa chcecie dowiad-
czy tego, który we mnie mó-
wi, Chrystusa, który ku wam
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nie jest saby, ale mocny jest

w was.

4. Bp aczkolwiek ukrzyo-
wany jest jako saby, ale yje
z mocy Boej, a tak i mymy
z nim sabymi, aley bdzie-
my z nim z mocy Boej prze-
ciwko wam.
5. Dowiadczajcie samych

siebie, jelicie w wierze, sa-

mych siebie doznawajcie. Czy-
li samych siebie nie znacie, e
Jezus Chrystus w was jest?
chyba ebycie byli odrzuceni.
6. Mam jednak nadziej, e

poznacie, i my nie jestemy
odrzuconymi.
7. I modl si Bogu, abycie

nic zego nie czynili
;
nie iby-

my si my dowiadczonymi
okazali, ale abycie wy to, co
jest dobrego, czynili, a my
ebymy byli jako odrzuceni.
8 . Bo nie moemy nic prze-

ciwko prawdzie
,

ale za pra-
wd.

*

List wtóry

9. Albowiem si radujemy,
e chociamy my sabymi, ale-

cie wy mocnymi; a tego i

yczymy, abycie wy byli do-
skonaymi.
10. Przeto to pisz, nie b-
dc obecny, abym bdc obec-
nym, nie musia uywa sro-

goci wedug mocy, któr mi
da Pan na zbudowanie, a nie
na zepsowanie.

11. Na ostatek, bracia! miej-,
cie si dobrze; doskonaymi
bdcie, cieszcie si, jedno-
mylnymi bdcie, w pokoju
yjcie, a Bóg mioci i poko-
ju bdzie z wami. Pozdrówcie
jedni drugich w witem po-
caowaniu.
12. Pozdrawiaj was wszys-

cy wici.
13. aska Pana Jezusa Chry-

stusa, i mio Boa, i spó-
eczno Ducha witego niech
bdzie z wami wszystkimi.
Amen.

do Koryntów napisany z Filipis, miasta Macedoskiego,
przez Tytusa i ukasza.

List . Pawa Apostoa
do Gralatów.

Jezusa Chrystusa i Boga Ojca,
który go wzbudzi od umar-
ych;)
2. I wszyscy bracia, którzy

RODZIA I.

Pawe, Aposto (nie od ludzi,
ani przez czowieka, ale przez
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s ze mn
,

zborom Gala-

ckim.

3. aska wam i pokój niech

bdzie od Boga Ojca i Pana

naszego Jezusa Chrystusa.

4. Który wyda samego sie-

bie za grzechy nasze, aby nas

wyrwa z teraniejszego wieku

zego wedug woli Boga i Ojca

naszego

;

5. Któremu niech bdzie

chwaa na wieki wieków. A-

men.

6. Dziwuj si, i tak prdko
dacie si przenosi od tego,

który was powoa ku asce

Chrystusowej, do inszej Ewan-

gielii

;

7. Która nie jest insz
;
tylko

niektórzy s, co was turbuj,

i chc wywróci Ewangielij

Chrystusow.
8. Ale chobymy i my, albo

Anio z nieba opowiada wam
Ewangielij mimo t, któr-

my wam opowiadali, niech

bdzie przeklty.

9. Jakomy przedtem powie-

dzieli, i teraz znowu mówi:
Jeliby wam kto inn Ewan-
gielij opowiada mimo t,

którcie przyjli, niech b-
dzie przeklty.

10. Albowiem teraze do lu-

dzi was namawiam, czyli do

Boga? Albo szukamli, abym
si podoba ludziom? Zaiste,

jelibym si jeszcze ludziom

chcia podoba, nie bybym
sug Chrystusowym.

11. A oznajmuj wam, bra-

cia! i Ewangielija, która jest

opowiadana ode mnie, nie jest

wedug czowieka.

12. Albowiem ja anim jej

wzi, anim si jej nauczy od

czowieka, ale przez objawie-

nie Jezusa Chrystusa.

13. Bocie syszeli o mojem
obcowaniu niekiedy w ydo-
stwie, em nader przeladowa
zbór Boy i burzyem go

;

14. I postpowaem w ydo-
stwie nad wiele rówienników

moich w narodzie moim, b-
dc nader gorliwym mioni-
kiem ustaw moich ojczystych.

15. Ale gdy si upodobao
Bogu, który mi odczy z

ywota matki mojej, i powo-

a z aski swojej,

16. Aby objawi Syna swego

we mnie, abym go opowiada

midzy poganami, wnete nie

radziem si ciaa i krwi

;

17. Anim si wróci do Je-

ruzalemu, do tych, którzy

przede mn byli Apostoami,

alem szed do Arabii, i wró-

ciem si zasi do Damaszku.

18. Potem po trzech latach

wstpiem do Jeruzalemu, a-

bym si ujrza z Piotrem; \

mieszkaem u niego pitna-

cie dni.

19. A inszegom z Apostoów
nie widzia, oprócz Jakóba,

brata Paskiego.

20. A co wam pisz, oto si

przed Bogiem owiadczam,

e nie kami.
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21. Zatemem przyszed do

krain Syryi i Cylicyi
;

22. A byem nieznajomym z
twarzy zborom ydowskim,
które s w Chrystusie

;

.

23. Lecz tylko byli usyszeli,
i ten, który przeladowa nas
niekiedy, teraz opowiada wia-
r, któr przedtem burzy. I
chwalili Boga ze mnie.

ROZDZIA n.

Potem po czternastu latach
wstpiem zasi do Jeruzale-
mu z Barnabaszem, wziwszy
z sob i Tytusa.
2. A wstpiem wedug obja-

wienia, iprzeoyem im Ewan-
gielij, któr ka midzy po-
ganami, a zwaszcza zacniej-
szynp bym sn nadaremno
nie biea, albo przedtem nie
biega.

3. Ale ani Tytus, który ze-mn by, bdc Grekiem, nie
by przymuszony, obrzeza
si,

4. A to dla wprowadzonych
faszywych braci, którzy si
wkradli

,
aby wyszpiegowali

wolno nasz, któr mamy
w Chrystusie Jezusie, aby nas
w niewol podbili.

5. Którymemy i na chwilk
nie ustpili i nie poddali si,
aby u was prawda Ewangielii
zostaa.

6. A od tych, którzy si zda-
dz by czem, (acz jakimi
niekiedy byli, nic mi na tern

:

bo osoby czowieczej Bóg nie

przyjmuje,) ci mówi, którzy
si zdali by czem, nic mi nie
przydali.

7. Owszem, przeciwnym oby-
czajem, widzc, i mi jest
zwierzona Ewangielija midzy
nieobrzezanymi, jako Piotro-
wi midzy obrzezanymi,
8. (Albowiem ten, który by

skuteczny przez Piotra w apo-
stolstwie midzy obrzezanymi,
skuteczny by i we mnie mi-
dzy poganami.)
9. I poznawszy ask mnie

dan, Jakób i Kiefas i Jan,
którzy si zdadz by filara-

mi, podali prawic mnie i Bar-
nabaszowi na towarzystwo,
abymy my midzy pogana-
mi, a oni midzy obrzezanymi
kazali.

^

10. Tylko upomnieli
,
aby-

my na ubogich pamitali, o
com si te pilnie stara, abym
to uczyni.
1 1 . A gdy przyszed Piotr do

Antyjochii, sprzeciwiem si
:

mu w twarz; i by godzien
nagany.

12. Albowiem przedtem, ni
przyszli niektórzy od Jakóba,
wespó z poganami jada; a
gdy ci przyszli, schrania si i

i odcza, bojc si tych, któ- ;

rzy byli z obrzezania.

13. A wespó z nim obudnie
si obchodzili i drudzy ydzi,
tak, e i Barnabasz uwiedzio-
ny by t ich obud.
14. Ale gdym obaczy, i nie i

prosto chodz w prawdzie E-
]
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wangielii
,
rzekem Piotrowi

przed wszystkimi: Poniewa
ty, bdc ydem, po poga-
sko yjesz, a nie poydowsko,

j

czemu pogan przymuszasz,

•
po ydowsku y?

1 15. My, którzymy z przyro-

\ dzenia ydowie, a nie z pogan
grzesznicy,

16. Wiedzc, i nie bywa u-

sprawiedliwiony czowiek z u-

zynków zakonu, ale przez

wiar w Jezusa Chrystusa, i

mymy w Jezusa Chrystusa

uwierzyli, abymy byli uspra-

wiedliwieni z wiary Chrystu-

sowj, a nie z uczynków zako-

nu, przeto, e nie bdzie u-

sprawiedliwione z uczynków
zakonu adne ciao.

17. A jeli my szukajc, aby-

my byli usprawiedliwieni w
Chrystusie, znajdujemy si te
grzesznikami, tedy Chrystus

jest sug grzechu? Nie daj

tego Boe

!

18. Albowiem jeli to, com
zburzy, znowu zasi buduj,
przestpc samego siebie czy-

ni.
19. Bom ja przez zakon za-

konowi umar, abymy Bogu.

20. Z Chrystusem jestem u-

krzyowany, a yj ju nie ja,

lecz yje we mnie Chrystus;
a to e teraz w ciele yj, w
wierze Syna Boego yj, któ-

ry mi umiowa, i wyda sa-

mego siebie za mi.
21. Nie odrzucam tej aski

Boej; bo jeli przez zakon

jest sprawiedliwo, tedy
Chrystus próno umar.

BODZIA EL

O gupi Galatowie ! Któ was
omami, abycie prawdzie nie

byli posuszni, którym przed

oczyma Jezus Chrystus przed-

tem by wymalowany, i mi-
dzy wami ukrzyowany?
2. Tego tylko radbym si

nauczy od was : Z uczynkówli
zakonu wzilicie Ducha, czyli

z suchania wiary ?

3. Takeciegupi? poczwszy
duchem, teraz ciaem doko-

nywacie ?

4. Takecie wiele cierpieli dar-

mo, jeli tylko i darmo?
5. Ten tedy, który wam do-

daje Ducha, i czyni cuda mi-
dzy wami, z uczynkówe za-

konu to czyni, czyli z sucha-
nia wiary?
6. Tak jako „Abraham uwie-

rzy Bogu, i przyczytano mu
to ku sprawiedliwoci".

7. Widzicie tedy, e ci, któ-

rzy s z wiary, ci s synami
Abrahamowymi.
8. A upatrzywszy to Pismo,
i z wiary Bóg usprawiedliwia

pogan, przedtem opowiedziao
Abrahamowi, i w tobie bd
bogosawione wszystkie na-

rody.

9. A tak ci, którzy s z wia-

ry
,
dostpuj bogosawie-

stwa z wiernym Abrahamem.
10. Albowiem ile ich jest z

uczynków zakonu, pod prze-
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klstwem s; bo napisane:
Przeklty kady, któryby nie
zosta we wszystkiem, co na-
pisanew ksigach zakonu, aby
to czyni.

11. A i przez zakon nikt nie

bywa usprawiedliwiony przed
Bogiem, jawna jest std; bo
„sprawiedliwy z wiaryy b-
dzie".

12. Ale zakon nie jestci z

wiary; lecz „czowiek, który-
by je czyni, y bdzie przez
nie “

.

13. Ale Chrystus odkupi nas
z przeklstwa zakonu, staw-
szy si za nas przeklstwem,
(albowiem napisane : Przekl-
ty kady, który wisi na drze-

wie.)

13. Aby na pogan bogosa-
wiestwo Abrahamowe przy-
szo w Chrystusie Jezusie, i

abymy obietnic Ducha wzi-
li przez wiar.
15. Bracia! po ludzku mó-
wi : a wszak i czowieczego te-

stamentu utwierdzonego nikt
nie amie, ani do niego co
przydaje.

16. Lecz Abrahamowi uczy-

nione s obietnice i nasieniu

jego
;
nie mówi : I nasieniom

jego, jako o wielu, ale jako o

jednm : I nasieniu twemu,któ-
re jest Chrystus.

17. To tedy mówi, i przy-

mierza przedtem od Boga u-

twierdzonego wzgldem Chry-
stusa, zakon, który po czterech

set i po trzydziestu lat nasta,

nie znosi, aby mia zepsu o
bietnic Bo.
18. Albowiemjeli z akom

jest dziedzictwo, juci nie i

obietnicy
;

lecz Abrahamów:
przez obietnic darowajeBóg
19. Có tedy zakon ? Dla prze-

stpstwa przydany jest, abj
przyszo ono nasienie, które-

mu si staa obietnica, sporz-
dzony przez Anioów i przes

rk porednika. . 4

20. Lecz porednik nie jest

jednego, ale Bóg jeden jest.

21. Zakon tedy jeste prze-

ciwko obietnicomBoym? Nie
daj tego Boe ! albowiem gdy-
by by dany zakon, któryby
móg oywia, prawdziwieby
z zakonu bya sprawiedliwo.

22. Ale Pismo zamkno
wszystko pod grzech, aby o-

bietnica z wiary Jezusa Chry-
stusa bya dana wierzcym. 1

23. A przedtem, ni przysza
wiara, bylimy pod zakonem
strzeeni

,
wespó zamknieni

bdc w t wiar, która po-
tem miaa by objawiona.

24. A przeto zakon pedago-
giem naszym by do Chrystu-
sa, abymy z wiary byli uspra-

wiedliwieni. ]

'

25. Ale gdy przysza wiara,

ju nie jestemy pod pedago-
giem.

26. Albowiem wszyscy syna-

mi Boymi jestecie przez wia-

r w Chrystusie Jezusie. i

27. Bo którzykolwiek jeste-'
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cie w Chrystusa ochrzczeni,

w Chrystusacie si oblekli.

28. Nie masz yda, ani Gre-

ka
;
nie masz niewolnika ani

wolnego
;
nie masz mczyzny

i niewiasty
;
albowiem wszys-

j

c7 w7 jednym jestecie w
Chrystusie Jezusie.
' 29. A jelicie wy Chrystuso-

wi, tedycie nasieniem Abra-

hamowem, a wedug obietnicy

dziedzicami.

ROZDZIA IV.

Mówi tedy
:
(bracia

!)
Pokd

dziedzic jest dzieciciem, nic

nie jest róny od sugi, panem
bdc wszystkiego

;

2. Ale jest pod opiekunami
i dozorcami a do czasu za-

mierzenia ojcowskiego.

3. Take i my, gdymy byli

dziemi, pod ywioy wiata
bylimy zniewoleni.

4. Lecz gdy przyszo wy-
penienie czasu, posa Bóg
onego Syna swego, który si
urodzi z niewiasty, który si
sta pod zakonem,

5. Aby tych, którzy pod za-

konem byli, wykupi, eby-
my prawa przysposobienia

za synów dostpili.

6. A iecie synowie, przeto
posa Bóg Ducha Syna swego
w serca wasze, woajcego Ab-
ba, to jest, Ojcze.

7. A tak ju wicej nie je-

ste niewolnikiem, ale synem
;

a poniewa synem, tedy i dzie-

dzicem Boym przez Chrystu-

sa.

8. Ale naonczas nie znajc
Boga, suylicie tym, którzy

z przyrodzenia nie s bogowie.

9. A teraz poznawszy Boga,

owszem i poznani bdc od

Boga, jako si za nazad wra-

cacie ku ywioom mdym i

mizernym, którym zasi zno-

wu suy chcecie?

10. Przestrzegacie dni i mie-

sice, i czasy i lata.

11. Boj si o was, bym sn
darmo niepracowa okoo was.

12. Bdcie jako ja, gdyem
i ja jest jako wy, bracia

!

pro-

sz was. Wniczemecie mnie
nie ukrzywdzili.

13. Bo wiecie, em w skil^

ci ciaa wam z przodku E-

wangielij opowiada.
14. A pokuszenia mego, któ-

re byo w ciele mojm, nie

lekcecie sobie wayli, anicie

niem gardzili, alecie mi jako

Anioa Boego przyjli, i jako

Chrystusa Jezusa.

15. Jakie tedy byo bogo-
sawiestwo wasze? albowiem
wam daj wiadectwo, i, by
bya rzecz mona, dalibycie

mi byli wyupiwszy oczy wa-

sze.

16. Takem si sta nieprzy-

jacielem waszym, prawdwam
mówic?
17. Paaj ku wam mioci

nie dobrze, owszem chc nas

odstrychn, abycie ich mio-
wali.
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18. A dobra rzecz, paa
mioci w dobrem zawsze, a
nie tylko, gdym jest obecnym
u was.

19. Dziatki moje
!
(które zno-

wu z boleci rodz, aby
Chrystus by wyksztatowany
w was,)

20. Chciabym teraz by u
was, i odmieni gos mój, po-
niewa wtpi o was.

21. Powiedzcie mi, którzy
pod zakonem chcecie by, nie
suchacie zakonu ?

22. Albowiem napisano, i
Abraham mia dwóch synów,
jednego z niewolnicy, a dru-
giego z wolnej.

23. Lecz ten, który by z nie-

wolnicy, wedug ciaa si uro-
dzi, a który z wolnej, wedug
obietnicy.

24. Przez co znacz si insze
rzeczy

;
albowiem tes one dwa

testamenty
;
jeden z góry Sy-

najskiej, który rodzi w nie-

wol
;
a ten jest jako Agar.

25. Albowiem Agar jest góra
Synaj w Arabii, a stosuje si
do niej teraniejsze Jeruzalem

;

bo jest w niewoli z dziatkami
swojemi.

26. Lecz ono górne Jeruzalem
wolne jest, które jest matk
wszystkich nas.

27. Albowiem napisano : Roz-
wesel si niepodna, która nie
rodzisz; porwij si a zawoaj,
która nie pracujesz w poro-
dzeniu; bo ta opuszczona wiele

TAS 4. 5.

ma dziatek, wicej ni ta, która
ma ma.
28. My tedy, bracia ! takjako

Izaak, jestemy dziatkami o-

bietnicy.

29. Ale jako na on czas ten,

który si by urodzi wedug
ciaa, przeladowa tego, który
si by urodzi wedug ducha,
tak si dzieje i teraz.

30. Ale co mówi Pism®? Wy-
rzu niewolnic i syna jej

;
al-

bowiem nie bdzie dziedziczy
syn niewolnicy z synem wol-
nej,

31. A tak, bracia! nie jeste-

my dziemi niewolnicy, ale

wolnej.

ROZDZIA V.

Stójcie tedy w tej wolnoci,
któr nas Chrystus wolnymi
uczyni, a nie poddawajcie si.
znowu pod jarzmo niewoli.

2. Oto ja Pawe mówi wam,
i jeli si obrzezywa bdzie- .

cie, Chrystus wam nic nie po- •

moe.
3. A owiadczam si zasi

\

przed kadym czowiekiem,
który si obrzezuje, i powi-
nien wszystek zakon peni.
4. Pozbawilicie si Chrystus

11

sa, którzy si kolwiek przez ;•

zakon usprawiedliwiacie; wy- :

padlicie z aski.
5. Albowiem my duchem z

wiary nadziei sprawiedliwoci
oczekujemy.

6. Bo w Chrystusie Jezusie >

ani obrzeska nic nie way, ani :
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nieobrzeska, ale wiara przez

mio skuteczna

;

7. Bieelicie dobrze; któ
wam przeszkodzi, abycie nie

byli posusznymi prawdzie?
8. Ta namowa nie jestci z te-

go, który was powouje.
i 9. Troch kwasu wszystko
zaczynienie zakwasza.

10. Ja mam nadziej o was
w Panu, i nic inszego rozu-

mie nie bdziecie
;
a ten, któ-

ry was turbuje, odniesie sd,
ktokolwiek jest.

- 1 1 . A j
a, bracia

! j
eli

j
eszcze

obrzesk ka, czemu jeszcze

przeladowanie cierpi ? To
tedy zniszczone jest zgorszenie

krzyowe.
12. Bodaje i odjci byli, któ-

rzy wam niepokój czygi.
13. Albowiem wy ku wolno-

ci powoani jestecie, bracia

!

tylko pod zason tej wolnoci
ciau nie pozwalajcie, ale z mi-
oci sucie jedni drugim.

14. Bo wszystek zakon wje-
dnem si sowie zamyka, tojest

w tern : Bdziesz miowa bli-

niego twego, jako samego sie-

bie.

15. Ale jeli jedni drugich
ksacie i poeracie, patrzajcie,

abycie jedni od drugich nie

byli strawieni.

16. A to mówi : Duchem po-
stpujcie, a podliwoci ciaa
nie wykonywajcie.
17. Albowiem ciao poda

przeciwko duchowi, a duch
przeciwko ciau; a te rzeczy

s sobie przeciwne, abycie nie

to, co chcecie, czynili.

18. Lecz jeli duchem bywa-
cie prowadzeni, nie jestecie
pod zakonem.
19. A jawne s uczynki cia-

a, które te s : Cudzoóstwo,
wszeteczestwo

,
nieczysto,

rozpusta,

20. Bawochwalstwo, czary,

nieprzyjani, swary, nienawi-

ci, gniewy, spory, niesnaski,

kacerstwa,

21. Zazdroci, mobójstwa,
pijastwa, biesiady, i tym po-

dobne rzeczy, o których prze-

powiadam wamjakom i przed-

tem powiedzia, i którzy ta-

kowe rzeczy czyni, królestwa
Boego nie odziedzicz.

22. Ale owoc Ducha jest mi-
o, wesele, pokój, nieskwa-
pliwo, dobrotliwo, dobro,
wiara, cicho, wstrzemili-
wo.
23. Przeciwko takowym nie

masz zakonu.

24. Albowiem którzy s
Chrystusowi, ciao swoje u-

krzyowali z namitnociami
i z podliwociami.
25. Jeli duchem yjemy, du-

chem te postpujmy.
26. Nie bdmy chciwi pró-

nej chway, jedni drugich
wyzywajc, jedni drugim zaj-

rzc.

BODZIA VI.

Bracia! jeliby te czowiek
zachwyconybywjakim upad-
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ku, wy duchowni, naprawiaj-

cie takiego w duchu cichoci,

upatrujc kady samego sie-

bie, aby i ty nie by kuszony.

2. Jedni drugich brzemiona
nocie, a tak wypeniajcie za-

kon Chrystusowy.
3. Albowiem jeli kto mnie-

ma, eby czem by, nie bdc
niezem, takiego zawodzi wa-
sny umys jego.

4. Ale kady niechaj wasne-
go swego uczynku dowiad-
cza, a tedy samw sobie chwa
mie bdzie, a nie w drugim.
5. Albowiem kady swoje

wasne brzemi poniesie.

6. A niech udziela ten, który
bywa nauczany w sowie, te-

mu, który go naucza, ze

wszystkich dóbr.

7. Nie bdcie
;
Bóg si nie

da z siebie namiewa
;
albo-

wiem cobykolwiek sia czo-
wiek, to te bdzie.
8. Bo kto sieje ciaii swemu,

z ciaa bdzie skaenie;
ale kto sieje duchowi, z ducha

bdzie ywot wieczny.

9. A dobrze czynic nie sa-
biejmy; albowiem czasu swo-

jego bdziemy nie usta-

wajc.
10. Przeto tedy, póki czas

mamy, dobrze czymy wszyst-

kim, a najwicej domownikom
wiary.

11. Widzicie, jakim dugi
list wam napisa rk moj.
12. Którzykolwiek chc by

pozorni wedug ciaa, ci was
przymuszaj, abycie si o-

brzezali, tylko aby dla krzya
Chrystusowego przeladowa-
nia nie cierpieli.

13. Albowiem i ci, którzy
si obrzezuj, nie zachowywu-
j zakonu sami, ale chc, aby-
cie si wy obrzezali, eby si
z ciaa waszego chlubili.

14. Ale ja, nie daj Boe,
abym si mia chlubi, tylko
w krzyu Pana naszego Jezusa

Chrystusa, przez którego mi
jest wiat ukrzyowany, a ja

wiatu.

15. Albowiem w Chrystusie

Jezusie ani obrzeska nic nie

way, ani nieobrzeska, ale no-

we stworzenie.

16. A którzykolwiek wedug
tego sznuru postpowa bd,'
pokój na nich przyjdzie i mi-

osierdzie, i na lud Boy Izra-

elski.

17. Na ostatek nieehaj mi
nikt trudnoci nie zadaje;'

albowiem ja pitna Pana Je-

zusowe nosz na ciele mojem.

18. Baska Pana naszego Je,

zusa Chrystusa niech bdzie
r

z duchem waszym, bracia ! A-
men.

Ten list do Galatów napisany jest z Rzymu.
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List . Pawa Apostoa
do Efezów.

KODZIA I.

Pawe, Aposto Jezusa Chry-

stusa przez wol Bo, wi-
tym, którzy s w Efezie,. i

wiernym w Chrystusie Jezusie.

2. aska wam i pokój niech

bdzie od Boga, Ojca naszego,

i Pana Jezusa Chrystusa.

3. Bogosawiony niech b-
dzie Bóg i Ojciec Pana naszego

Jezusa Chrystusa, który nas

ubogosawi wszelkiem bogo-

sawiestwem duchownem w
niebieskich rzeczach w Chry-

stusie
;

4. Jako nas wybra w nim

przed zaoeniem wiata, aby-

my byli witymi i nienaga-

nionymi przed oblicznoci je-

go w mioci.
5. Który nas przenaznaczy

ku przysposobieniu za synów

przez Jezusa Chrystusa dla

siebie samego, wedug upo-

dobania woli swojej,

6. Ku chwale sawnej aski

swojej, któr nas udarowa w
onym umiowanym

;

7. W którym mamy odku-

pienie przez krew jego, to jest

odpuszczenie grzechów, we-

dug bogactwa aski jego,

8. Któr hojnie pokaza prze-

ciwko nam we wszelkiej m-
droci i roztropnoci.

9. Oznajmiwszy nam taje-

mnic woli swojej wedug u-

podobani swego ,
które by

postanowi w samym sobie

;

10. Aby w rozrzdzeniu zu-

penoci czasów w jedno zgro-

madzi wszystkie rzeczy w
Chrystusie, i te, które s na

niebiesiech, i te, które s na

ziemi

;

11. W nim, mówi, w który-

memy i do dziau przypusz-

czeni, przenaznaczeni bdc
wedug postanowienia tego,

który sprawuje wszystko we-

dug rady woli swojj

;

12. Abymy my byli ku

chwale sawy jego, którzymy
pierwej nadziej mieliw Chry-

stusie,

13. W którym i wy nadziej

macie, usyszawszy sowo pra-

wdy, to jest Ewangielij zba-

wienia waszego
,

przez któ-

r te uwierzywszy, jestecie

zapiecztowani Duchem o-

nym witym obiecanym,

14. Który jest zadatkiem

dziedzictwa naszego na wyku-
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pienie nabytej wasnoci, ku
chwale sawy jego.

15. Przeto i ja usyszawszy
o tej wierze, któr macie w
Panu Jezusie, i o mioci ku
wszystkim witym,
16. Nie przestaj dzikowa

za was, wzmiank czynic o

was w modlitwach moich,

17. Aby Bóg Pana naszego

Jezusa Chrystusa, Ojciec on
chway, da wam Ducha m-
droci i objawienia ku pozna-

niu samego siebie;

18. Aeby owieci oczy my-
li waszej, abycie wiedzieli,

która jest nadzieja powoania
jego, i które jest bogactwo
chway dziedzictwa jego w
witych

;

19. 1 która jest ona przewy-
szajca wielko mocy jego

przeciwko nam, którzy wie-

rzymy wedug skutecznej mo-
cy siy jego.

20. Której dokaza w Chry-
stusie, gdy go wzbudzi od u-

marych, i posadzi na prawi-

cy swojej na niebiesiech,

21. Wysoko nad wszystkie

ksistwa i zwierzchnoci, i

mocy, i pastwa, i nad wszel-

kie imi, które si mianuje,
nie tylko w tym wieku, ale i

w przyszym

;

22. I wszystko podda pod
nogi jego, a onego da za go-w nad wszystkim kocioowi,
23. Który jest ciaem jego, i

penoci tego, który wszyst-

ko we wszystkich napenia.
|

ROZDZIA H.

I was oywi, którzycie byli

umarli w upadkach i w grze-

chach.

2. W którychecie niekiedy I

chodzili wedug zwyczaju wia-
ta tego, i wedug ksicia,]
który mawadzna powietrzu,

!

ducha tego, który teraz jest
j

skuteczny w synach niedo-

wiarstwa.

3. Midzy którymi imy wszy-
scy obcowalimy niekiedy w
podliwociach ciaa nasze-

go, czynic to, co si podobao
ciau i mylom, i bylimy z

przyrodzenia dziemi gniewu,
jako i drudzy.

4. Lecz Bóg, który jest bo-

gaty w miosierdziu, dla wiel-

kiej mioci swojej, któr nas
umiowa,
5. I gdymy byli umarymi
w grzechach, ‘oywi nas po-,

spou z Chrystusem, (gdy
ask zbawieni jestecie.) i

6. 1 pospou z nim wzbudzi, -

i pospou z nim posadzi na

'

niebiesiech w Chrystusie Jezu-

'

sie,

7. Aby okaza w przyszych
wiekach ono nader obfite bo-

gactwo aski swojej, z dobro-

tliwoci swojej przeciwko nam
w Chrystusie Jezusie.

8. Albowiem ask jestecie

zbawieni przez wiar, i to nie •

jest z was, dar to Boy jezt
;

<

9. Nie z uczynków, aby si
któ nie chlubi. {
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10. Albowiem czynem jego

jestemy, stworzeni w Chrystu-

sie Jezusie ku uczynkom do-

brym, które przedtem Bóg
zgotowa, abymy w nich cho-

dzili.

11. Przeto pamitajcie, e
wy niekiedy bdc poganami

w ciele, którzycie byli 'zwani

nieobrzeskod onych, których

zwano obrzesk w ciele, która

si rk dzieje

;

12. Iecie byli naonczas bez

Chrystusa, oddaleni od spó-

ecznoci Izraelskiej
,

i obcymi

od umów obietnicy, nadziei

nie majcy i bez Boga nawi-
cie.

13. Ale teraz w Chrystusie

Jezusie wy, którzycie niekie-

dy byli dalekimi, stalicie si

bliskimi przez krew Chrystu-

sow.
14. Albowiem on jest poko-

jem naszym, który oboje je-

dnem uczyni, i redni cia-

n, która bya przegrod, roz-

wali :

15. Nieprzyja, to jest za-

. kon przykaza, który zalea
w ustawach, skaziwszy przez

ciao swoje, aby dwóch stwo-

rzy w samym sobie w jedne-

go nowego czowieka, czynic
pokój

;

16. I pojedna obydwóch w
jednem ciele z Bogiem przez

krzy, zgadziwszy nieprzyja
przeze.

17. I przyszedszy opowie-

• dzia pokój wam, którzycie

p.

dalekimi, i którzycie bliski-

mi.

18. Albowiem przeze mamy
przystp obie strony w je-

dnym Duchu do Ojca.

19. A przeto ju wicej nie

jestecie gomi i przycho-

dniami, ale spómieszczanina-

mi witych i domownikami
Boymi,
20. Zbudowani na fundamen-

cie Apostoów i proroków, któ-

rego jest gruntownym wgiel-

nym kamieniem sam Jezus

Chrystus,

21. Na którym wszystko bu-

dowanie wespó spojone ronie

w koció wity w Panu :

22. Na którym te i wy si

wespó budujecie, abycie by-

li mieszkaniem Boem w Du-

chu witym.

PvODZIA m.

Dlatego ja Pawe jestem wi-
niem Chrystusa Jezusa za was

pogan
;

2. Jelicie tylko syszeli o

udzieleniu aski Boej, która

mi jest dana dla was,

3. I mi Bóg przez objawie-

nie oznajmi tajemnic, (ja-

kom wam przedtem krótko

napisa

;

4. Skd czytajc moecie o-

baczy wiadomo moj w ta-

jemnicy Chrystusowej.)

5. Która inszych wieków nie

bya znajoma synom ludzkim,

jako teraz objawiona jest wi-
22
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tym Apostoom jego i proro-
kom przez Ducha

;

6. To jest, i poganie sspó-
dziedzicami i spólnem ciaem,
i spóuczstnikami obietnicy
jego w Chrystusie przez Ewan-
gielij,

7 . Której staem si sug we-
dug daru aski Boj, która
mi jest dana wedug skutku
mocy jego.

8. Mnie, mówi, najmniejsze-
mu ze wszystkich witych
dana jest ta aska, abym mi-
dzy poganami opowiada te

niedocige bogactwa Chrystu-
sowe,

9. A ibym objani wszyst-
kim, jakaby bya spóecznos
onej tajemnicy zakrytej od
wieków w Bogu, który wszyst-
ko stworzy przez Jezusa Chry-
stusa

;

10. Aby teraz przez zbór
wiadoma bya ksistwom i

mocom na niebiesiecb nader
rozliczna mdro Boa.
11. Wedug postanowienia

wiecznego, które uczyni w
Chrystusie Jezusie, Panu na-
szym,

12. W którym mamy bez-
pieczno i przystp z ufno-
ci przez wiar jego.

13. Przeto prosz, abycie
nie sabieli dla ucisków moich
za was, co jest chwa wasz.
14. Dlatego skaniam kolana

swoje przed Ojcem Pana na-
szego Jezusa Chrystusa,
15. Z którego si wszelka ro-

dzina na niebie i na ziemi na-
zywa;

16. Aby wam da wedug bo-
gactwa chway swj, ebycie
byli moc utwierdzeni przez
Ducha jego w wewntrznym
czowieku

;

17. Aby Chrystus przez wiar
mieszka w sercach waszych

;

18. ebycie w mioci wko-
rzónieni i ugruntowani bdc,
mogli docign ze wszystki-
mi witymi, która jest szero-

ko, i dugo, i gboko i

wysoko;
19. I pozna mio Chrystu-
sow przewyszajc wszelk
znajomo, abycie napenieni
byli wszelak zupenoci Bo-
.
20. A. temu, który moe na-

de wszystko uczyni daleko
obficiej

,
nieli prosimy albo

mylimy, wedug onej mocy,
która skuteczna jest w nas;

’

21. Temu niech bdzie chwa-

,

a w kociele przez Chrystusa
'

Jezusa po wszystkie czasy na <

wieki wieków. Amen. ]

&ODZIA IV.

Prosz was tedy ja wizie w
Panu, abycie chodzili tak, ja-

ko przystoi napowoanie, któ- .

rem jestecie powoani;
2. Ze wszelak pokor i ci-

choci i z nieskwapliwoci,
'

znoszc jedni drugich w mi- 2

oci,
3. Starajc si, abycie za- *
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chowali jedno ducha wzwi-

sce pokoju.
. .

4. Jedno jest ciao i jeden

duch, jako te jestecie powo-

ani w jednej nadziei powoa-

nia waszego.

5. Jeden Pan, jedna wiara,

jeden chrzest

;

6. Jeden Bóg i Ojciec wszyst-

kich, który jest nade wszyst-

ko, i po wszystkich iwe wszyst-

kich was.

7. Lecz kademu z nas dana

jest aska wedug miary daru

Chrystusowego.

8.Dlatego Pismo mówi :Wst-
piwszy nawysoko, wiód poj-

manych wini, i da dary lu-

dziom.

9. Ale to, e wstpi, có jest,

jedno i pierwej by zstpi do

najniszych stron ziemi?

10. A który zstpi, ten jest,

który i wstpi wysoko nad

wszystkie niebiosa, aby na-

peni wszystko.

11. 1 tene da niektóre Apo-

stoy, a niektóre proroki, a

drugie Ewangielisty,
.

drugie

te pasterze i nauczyciele.

12. Ku spojeniu witych, ku

pracy usugiwania, ku budo-

waniu ciaa Chrystusowego

;

18. A ibymy si wszyscy

: zeszli w jedno wiary i zna-

jomoci Syna Boego, w ma
doskonaego, w miar zupe-

nego wieku Chrystusowego,

14. Abymy wicej nie byli

dziemi, chwiejcymi si i uno-

szcymi si kadym wiatrem

339

nauki przez fortel ludzki
,

i

przez chytro podejcia b-
dem.

15. Ale szczerymi bdc w
mioci romy w onego we

wszystkiem, który jest gow,
to jest w Chrystusa,

16. Z którego wszystko ciao

przystojnie zoone i spojone

we wszystkich stawach, przez

które jeden czonek drugiemu

posiku dodaje przez moc, któ-

ra jest w kadym czonku,

wedug miary jego, wzrost cia-

u nalecy bierze ku budo-

waniu samego siebie w mioci.

17. To tedy mówi, i owiad-

czam si przez Pana, abycie

ju wicej nie postpowali, ja-

ko insi poganie postpuj, w
prónoci umysu swego

;

18. Zamiony majc rozs-

dek, bdc oddaleni od ywo-

ta Boego dla nieumiejtnoci,

która w nich jest z zatwardze-

nia serca ich.

19. Którzy zakamieniawszy,

udali si na rozpust ku po-

penianiu wszelakiej nieczy-

stoci z chciwoci,

20. Lecz wy nie takecie si

nauczyli Chrystusa,

21. Jelicie go tylko sucha-

li, i o nim wyuczeni byli,Jako

jest (ta) prawda w Jezusie.

22. To jest, ebycie zoyli

wedug pierwszego obcowania

starego czowieka
,
który si

psuje przez podliwoci oszu-

I

kiwajce;
22*
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23. I odnowili si duchem
umysu waszego;
24. I oblekli si w onego

nowego czowieka, który we-
dug Boga stworzony jest w
sprawiedliwoci i w witobli-
woci prawdy.
25. Przeto zoywszy kam-

stwo mówcie prawd, kady
z blinim swoim

;
bocie czon-

kami jedni drugich.

26. Gniewajcie si a nie
grzeszcie

;
soce niech nie za-

chodzi na rozgniewanie wasze.

.

27. Nie dawajcie miejsca dy-
jabu.
28. Kto krad, niech wicej

nie kradnie, ale raczej niech
pracuje, robic rkoma, co
jest dobrego, aby mia skd
udziela potrzebujcemu.

29. adna mowa plugawa
niech z ust waszych nie po-
chodzi

;
ale jeli która jest do-

bra ku potrzebnemu zbudo-
waniu, aby bya przyjemna
suchajcym.
30. A nie zasmucajcie Ducha
witego Boego, którym za-

piecztowani jestecie na dzie
odkupienia.

31. Wszelka gorzko, i za-

palczywo, i gniew, i wrzask,
i blunierstwo

,
niech bdzie

odjte od was, ze wszelak
zoci

;

32. Ale bdcie jedni prze-
ciwko drugim dobrotliwi, mi-
osierni

, odpuszczajc sobie,

jako wam Bóg w Chrystusie
odpuci.

ROZDZIA V.

Bdcie tedy naladowcami
Boyfni, jako dzieci mie;
2. A chodcie w mioci, ja-

ko i Chrystus umiowa nas, 5

wyda samego siebie na ofiar
i na zabicie Bogu ku wdzi-
cznej wonnoci.
3. A wszeteczestwo i wszel-

ka nieczysto albo akomstwo
niechaj nie bdzie ani miano-
wane midzy wami, jako przy-
stoi na witych.
4. Take sprosno, i baze-

skie mowy, i arty, które nie
przystoj, ale raczej dziko-
wanie.

5. Bo to wiecie, iaden wsze-
tecznik, albo nieczysty, albo
akomca, (który jest bawo-
chwalc,) nie ma dziedzictwa
w królestwie Chrystusowem i

Boem.
6. Niechaj was nikt nie zwo-

dzi prónemi mowami; albo-
wiem dla tych rzeczy przy-
chodzi gniew Boy na synów
upornych

;

7. Nie bdcie tedy uczstni-
kami ich.

8. Albowiemecie byli nie-

kiedy ciemnoci; alecie te-

raz wiatociw Panu; chod-
cie jako dziatki wiatoci,
9. (Bo owoc Ducha zaley we

wszelakiej dobrotliwoci i w
sprawiedliwoci iw prawdzie.)
10. Obierajc to, coby si

podobao Panu;
11. A nie spókujcie z uczy-
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kami niepoytecznemi ciemno-

ci, ale je raczej strofujcie.

12. Albowiem co si potaje-

mnie od niech dzieje, sromota

i mówi.
13. Lecz to wszystko, gdy

bywa od wiatoci strofowane,

bywa objawione; albowiem to

wszystko, co bywa objawione,

jest wiatoci

;

14. Dlatego mówi Pismo :
0-

eu si, który pisz, i powsta
od umarych, a owieci ci

Chrystus.

15. Patrzajcie tedy, jakoby-

cie ostronie chodzili, nie ja-

ko niemdrzy, ale jako m-
drzy,

16. Czas odkupujc
;
bo dni

ze s.
17. Przeto nie bdcie niero-

zumnymi
,

ale zrozumiewaj-

cymi, która jest wola Paska.

18. A nie upijajciesi winem,

w którem jest rozpusta; ale

bdcie napenieni duchem,

19. Rozmawiajc z sob przez

psalmy, i hymny, i pieni du-

chowne, piewajc i grajc w
sercu swojem Panu,

20. Dziki czynic -zawsze za

wszystko, w imieniu Pana na-

szego Jezusa Chrystusa, Bogu

i Ojcu,

21. Bdc poddani jedni dru-

gim w bojani Boej.

22. ony! bdcie poddane

mom swoim, jako Panu

:

23. Albowiemm jest go-

w ony, jako i Chrystus go-

341

w kocioa
;
a on jest zbawi-

cielem ciaa.

24. Jako tedy koció podda-

ny jest Chrystusowi, tak te
ony mom swoim we wszyst-

kiemu

25. Mowie! miujcie ony
wasze, jako i Chrystus umio-

wa koció, i wyda samego

siebie za,

26. Aby go powici, oczy-

ciwszy omyciem wody przez

sowo

;

27. Aby go sobie wystawi

chwalebnym kocioem, nie-

majcym zmazy, albo zmar-

szczku
,

albo czego takiego,

ale iby by wity i bez na-

gany.

28. Tak powinni mowie
miowa ony swoje, jako swo-

je wasne ciaa; kto miuje

on swoj, samego siebie mi-

uje.

29. Albowiem aden nigdy

ciaa swego nie mia w niena-

wici, ale je ywi i ogrzewa,

jako i Pa koció.

30. Gdyemy czonkami cia-

a jego, z ciaa jego i z koci

jego.

31. Dlatego opuci czowiek

ojca swego i matk, i przy-
czy si do ony swojej, i bd
dwoje jednem ciaem.

32. Tajemnica to wielka jest;

lecz ja mówi o Chrystusie i

o kociele.

33. A wszake i kady z was

z osobna niechaj miuje on
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swoj jako siebie samego, a
ona niech si boi ma swego.

ROZDZIA YI.

Dziatki ! bdcie posuszne
rodzicom waszym w Panu;
bo to jest sprawiedliwa.
2. Czcij ojca twego i matk,

(to jest pierwsze przykazanie
z obietnic.)

3. Aby si dobrze dziao, i

aby dugo y na ziemi.

4. A wy ojcowie ! nie pobu-
dzajcie do gniewu dziatek wa-
szych, ale je wychowywajcie
w karnoci i w napominaniu
Paskiem.
5. Sudzy! posuszni bdcie
panom wedug ciaa, z boja-

ni i ze dreniem w prostoci
serca waszego, jako Chrystu-
sowi)

6. Nie na oko suc, jako
ci, którzy si ludziom podo-
ba chc, ale jako sudzy
Chrystusowi, czynic z duszy
wol Bo,
7. Z dobr wol suc jako

Panu a nie ludziom

;

8. Wiedzc, i kady, coby
uczyni dobrego, za to odnie-

sie nagrod od Pana, cho nie-

wolnik, cho wolny.

9. A wy panowie ! take si
zachowajcie przeciwko nim,

odpuszczajc groby, wiedzc,
e i wy sami macie Pana w
niebiesiech, a wzgldu na oso-

by u niego niemasz.

10. Na ostatek, bracia moi

!

zmacniajcie si w Panu, i w
sile mocy jego

;

11. Obleczcie si w zupen
zbroj Bo, abycie mogli
sta przeciwko zasadzkom dy-
jabelskim.

12. Albowiem nie mamy bo-
ju przeciwko krwi i ciau, ale

rzeciwko ksistwom, przeciw-
o zwierzchnociom, przeciw-

ko dzierawcom wiata ciem-
noci wieku tego, przeciwko
duchownym zociomi, które
s wysoko.
13. A przeto wemijcie zu-

pen zbroj Bo, abycie
mogli da odpór w dzie zy,
a wszystko wykonawszy, o-

sta si.

14. Stójcie tedy, przepasaw-
szy biodra wasze prawd, i

oblekszy pancerz sprawiedli-
woci,
15. I obuwszy nogi w goto- .wo Ewangielii pokoju,
16. A nade wszystko wziw-

szy tarcz wiary’ którbycie
mogli wszystkie strzay ogni-

ste onego zonika zagasi. <

17. Przybic te zbawienia
\

wemijcie i miecz ducha, któ-
ry jest sowo Boe

!

18. W kadej modlitwie i

probie modlc si na kady 1

czas w duchu, i okoo tego
jj

czujc ze wszelk ustawiczno-
ci i z prob za wszystkich 1

witych,
19. I za mi, aby mi bya

dana mowa ku otworzeniu ust j

moich z bezpieczestwem, a- i
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bym oznajmia tajemnic E-

wangielii,

20. Dla której poselstwo spra-

wuj w acuchu, abym w nim

bezpiecznie mówi, jako mi

mówi potrzeba.

• 21. A ibycie wiedzieli i wy,

co si ze mn dzieje, i co czy-

ni, wszystko wam oznajmi

Tychykus, brat miy, i wierny

suga w Panu,

22. Któregom posa do was

dlatego samego, abycie wie-

dzieli, co si z nami dzieje, i

aby pocieszy serca wasze.

23. Pokój niech bdzie bra-

ciom, i mio z wiar od Bo-

ga Ojca, i Pana Jezusa Chry-

stusa.

24. aska niech bdzie ze

wszystkimi miujcymi Pana

naszego Jezusa Chrystusa ku
nieskazitelnoci. Amen.

Ten list napisany jest do Efezów z Rzymu przez Tychyka.

List . Pawa Apostoa
do Filipensów.

ROZDZIA I.

Pawe i Tymoteusz, sudzy
Jezusa Chrystusa, wszystkim

witym w Chrystusie Jezusie,

którzy s w miecie Filipis, z

biskupami i z dyjakonami.

2. aska wam i pokój niech

bdzie od Boga, Ojca naszego,

i od Pana Jezusa Chrystusa.

3. Dzikuj Bogu memu, ile

kro na was wspominam,

4. (Zawsze w kadej modli-

twie mojej za wszystkich was

z radoci prob czynic.)

5. Za spóeczno wasz w
Ewangielii, od pierwszego dnia

a dotd

;

6. Pewien tego bdc, i ten,

który pocz w was dobr spra-

w, dokona a do dnia Jezusa

Chrystusa.

7. Jako sprawiedliwa jest,

abym ja to rozumia o was

wszystkich, dlatego, i was

mam w sercu mojem i w wi-
zieniu mojem, i w obronie, i w
utwierdzeniu Ewangielii, was,

mówi, wszystkich, którzycie

ze mn uczstnikami aski.

8. Albowiem wiadkiem mi

jest Bóg, jako was wszystkich

pragn we wntrznociach. Je-

zusa Chrystusa.

9. Ioto si modl, aby mio
wasza im dalej tem wicej po-
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mnaaa si w znajomoci i we
wszelkim zmyle,
10. Abycie mogli rozezna

rzeczy róne
, ebycie byli

szczerymi i bez obraenia na
dzie Chrystusowy,
dl- Bdc napenieni owo-

cami sprawiedliwoci, które
przynosicie przez Jezusa Chry-
stusa ku sawie i chwale Boej.
12. A chc, bracia ! abycie

wiedzieli, i to, co si ze mn
dzieje, na wiksze pomnoenie
Ewangielii wyszo.
13. Tak i zwizki moje dla

Chrystusa rozgoszone s po
wszystkim paacu cesarskim,
i u wszystkich inszych.
14. A wiele ich z braci w

Panu serca nabywszy z moich
zwizek, mielszymi s, bezbo-
jani mówi sowo.
15. Wszake niektórzy z za-

zdroci i z sporu, a niektórzyt z dobrej woli Chrystusa
ka.
16. A ci, którzy z sporu Chry-

stusa opowiadaj nieszczerze,
mniemaj, i przydawaj uci-
sku zwizkom moim

;

17. A którzy z mioci, wie-
dz, em jest wystawiony ku
obronie Ewangielii.

.

16- Ale có na tern ? Owszem
jakimkolwiek sposobem, lub
postawnie

,
lub w prawdzie

Chrystus bywa opowiadany,
i z tego si raduj, i jeszcze
si radowa bd;
19. Gdy wiem, i mi to wy-

nijdzie na zbawienie przez mo-

dlitw wasz i pomoc Ducha
Jezusa Chrystusa,
20.Wedug troskliwego ocze-

kiwania i nadziei mojej, i si
w niezem nie zawstydz

;
ale z

wszelakiem bezpieczestwem,
jako zawsze, tak i teraz, uwiel-
bionym bdzie Chrystusw ciele
mojem, lub przez ywot, lub
przez mier.
.21. Albowiem mnie yciem
jest CJhrystus, a umrze zysk.
22. A jeli y w ciele jest

mi to owocem pracy mojej’
jednak nie wiem, cobym obra
mia.
23. Albowiem jestem cinio-

ny od tego obojga, pragnc
by rozwizany, a by z Chry-
stusem, bo to daleko lepiej

:

24. Ale zosta w ciele po-
trzebniej jest dla was.
25. A bdc tego pewien,

wiem, i zostan, i z wami
wszystkimi pomieszkam ku
waszemu pomnoeniu i weselu
wiary,

26. Aby obfitowaa chluba
wasza w Chrystusie Jezusie ze
mnie, gdy do was zasi przy-
bd.
27. Tylko si tak sprawujcie,

jako przystoi Ewangielii Chry-
stusowej, abym, lub przyjd i

ogldam was, lub nie przyjd,
sysza o was, i stoicie w je-
dnym duchu, jednomylnie bo-
jujc w wierze Ewangielii.

.

28.
.

Ani w czem nie stracha-
jc si przeciwników, co onym
jest pewnym znakiem zginie-
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nia, a wam zbawienia, a to od

Boga;
29. Gdy wam to dane dla

Chrystusa, abycie nie tylko

we wierzyli, ale abycie te
dla niego cierpieli,

30. Tene bój majc, jakicie

widzieli we mnie, i jaki teraz

o mnie syszycie.

ROZDZIA n.

Jeli tedy maciejak pociech

w Chrystusie, jeli jak ucie-

ch mioci, jeli jak spó-

eczno ducha, jeli s jakie

wntrznoci i zlitowaniaw was,

2. Dopencie wesela mojego,

abycie jedno rozumieli, je-

dnostajn mio majc, bdc
jednomylni i jedno rozumie-

jcy

;

3. Nic nie czynic spornie,

albo przez prón chwa, ale

w pokorze jedni drugich ma-

jc za wyszych nad si.

4. Nie upatrujcie kady tyl-

ko, co jest jego, ale kady te,

co jest drugich.

5. Tego tedy bdcie o sobie

rozumienia, które byo i w
Chrystusie Jezusie.

6. Który, bdc w ksztacie

Boym, nie poczyta sobie tego

za drapiestwo równym by
Bogu,

7. Ale wyniszczy samego sie-

bie, przyjwszy ksztat nie-

wolnika, stawszy si podobny
ludziom

;

8.1 postaw znaleziony jako

czowiek, sam si poniy, b-

dc posusznym a do mierci,

a to mierci krzyowej.

9. Dlatego te Bóg nader go

wywyszy, i darowa mu imi,

które jest nad wszelkie imi;
10. Aby w imieniu Jezuso-

wem wszelkie si kolano ska-

niao, tych, którzy s na nie-

biesiech, i tych, którzy s na

ziemi, i tych, którzy s pod

ziemi.
11. A wszelki jzyk aby wy-

znawa, e Jezus Chrystus jest

Panem ku chwale Boga Ojca.

12. Przeto, moi mili
!

jako-

cie zawsze posuszni byli, nie

tylko w przytomnoci mojej,

ale teraz daleko wicej w nie-

bytnoci mojej
,

z bojani i

ze dreniem zbawienie swoje

sprawujcie.

13. Albowiem Bóg jest, któ-

ry sprawuje w was chcenie i

skuteczne wykonanie wedug
upodobania swego.

14. Wszystko czycie bez

szemrania i poswarków,

15. Abycie byli bez nagany

i szczeremi dziatkami Boemi,
nienaganionymi w porodku
narodu zego i przewrotnego,

midzy którymi wiecicie jako

wiata na wiecie,

16. Zachowywujc sowa y-
wota ku chlubie mojej w dzie
Chrystusowy, em darmo nie

biea i darmo nie pracowa.

17. Ale chobym ofiarowany

by dla ofiary i usugi wiary

waszej, wesel si, i spówesel
si ze wszystkimi wami

;
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18. Z tego tedy i wy wesel-

cie si, i spóweselcie si ze
mn.
19. A mam nadziej w Panu

Jezusie, i Tymoteusza w ry-
chle pol do was, abym si i

ja ucieszy, dowiedziawszy si,
co si z wami dzieje.

20. Albowiem nie mam niko-
go w umyle jemu równego,
któryby si uprzejmie o rze-

czy wasze stara chcia

;

21. Bo wszyscy swoich rzeczy
szukaj, a nie tych, które s
Chrystusa Jezusa.

22. Ale wiecie, i on jest do-
wiadczonym, a i jako syn z
ojcem ze mn suy w Ewan-
gielii.

23. Mam tedy nadziej, e
tego do was pol, skoro oba-
cz, po si ze mn dalej dzia
bdzie

;

24. A mam ufno w Panu,
e i sam w rychle do was przyj-
d.
25. Alem rozumia rzecz

potrzebn, Epafrodyta, brata
i pomocnika i spóbojownika
mego, a waszego Apostoa i

sug w potrzebie mojej, po-
sa do was,

26. Poniewa pragn was
wszystkich, i bardzo si fraso-

wa, ecie syszeli, i zachoro-
wa.

27. Bo wprawdzie chorowa
mao nie na mier; ale si
Bóg zmiowa nad nim, a nie
tylko nad nim, ale i nademn,

|

abym niemia smutku na smu-
tek.

28. Przeto tern ochotniej po-
saem go,abycie zasi ujrzaw-
szy go, uweselili si, a ja a-

bym mia mniej smutku.
29. Przyjmijcie go tedy w
Panu ze wszelakiem weselem;
a takich w poczciwoci miej-
cie;

30. Bo dla dziea Chrystu-
sowego bliskim by mierci,
odwaywszy zdrowie swoje,
aby dopeni tego, czego nie-

dostawao w usudze waszej
przeciwko mnie.

ROZDZIA m.
Dalej mówic, bracia moi!
radujcie si w Panu. Jedne
rzeczy wam pisa, mnie nie
mierzi, a wam jest bezpiecznie.
2. Upatrujcie psy, upatrujcie

zych robotników, upatrujcie
rozerwanie.

3. Albowiem my jestemy
obrzezaniem, którzy duchem

.

suymy Bogu, i chlubimy si
w Chrystusie Jezusie, a ciele :

nie ufamy.
,

Aczci i ja w ciele mam u-
fanie; jeli ko inszy zda si
mie ufanie w ciele, bardziej

1

ja,

5. Obrzezany bdc ósmego
!

dnia, z narodu Izraelskiego,
z pokolenia Benjaminowego, f

yd z ydów, wedug zakonu
Faryzeusz;

6. Wedug gorliwoci przela-
dowca kocioa, wedug spra- .
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wiedliwoci onej, która jest z

zakonu, bdc bez przygany.

7. Ale to, co mibyo zyskiem,

tom poczyta dla Chrystusa za

szkod.

8. Owszem i wszystko poczy-

tam sobie za szkod dla zacno-

ci znajomoci Chrystusa Je-

zusa, Pana mojego, dlaktóre-

gom wszystko utraci, i mam
to sobie za gnój, abym Chry-

stusa zysk,

9. I by znaleziony w nim,

nie majc sprawiedliwoci mo-

jej
,

tej która jest z zakonu,

ale’ t, która jest przez wiar

Chrystusow, to jest sprawie-

dliwo z Boga, która jest

przez wiar

;

10. ebym go pozna
,

i

moc zmartwychwstania jego,

i spóeczno ucierpienia je-

go, przyksztatowany bdc
mierci jego,

11. Owabym jakimkolwiek

sposobem doszed powstania

z martwych.

12. Kie ibym ju uchwyci,

I albo ju doskonaym by; ale

cigam, abym te uchwyci

to, na com te od Chrystusa

Jezusa uchwycony.
' 13. Bracia! ja o sobie nie

' rozumiem, ebym ju uchwy-

ci.

14. Ale jedno czyni,e tego,

co za mn jest, zapamity-

wajc, a do tego si, co prze-

demn jest, spieszc, bie do

i kresuku zakadowi powoania
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onego Boego, które jest z

góry w Chrystusie Jezusie.

15. Ile tedy nas doskonaych,

to rozumiejmy ;
a jeli co ina-

czej rozumiecie, i to wam Bóg
objawi.

16. Wszake w tern, czego-

my doszli, wedug jednego

sznuru postpujmy, i jedno

rozumiejmy.

17. Bdcie wespó nala-

dowcami moimi, bracia ! a upa-

trujcie tych, którzy tak cho-

dz, jako nas za wzór macie.

18. Albowiem wiele ich cho-

dzi, o którychem wam czsto

powiada, a teraz i z paczem

mówi, i s nieprzyjaciómi

krzya Chrystusowego

;

19. Których koniec jest za-

tracenie, których Bóg jest

brzuch, a chwaa w habie

ich, którzy si o rzeczy ziem-

skie staraj.

20. Ale nasza rzeczpospolita

jest w niebiesiech, skd te

zbawiciela oczekujemy, Pana

Jezusa Chrystusa,

21. Który przemieni ciao

nasze pode, aby si podobne

stao chwalebnemu ciau jego,

wedug skutecznej mocy, któ-

r te wszystkie rzeczy sobie

podbi moe.

KODZIAB IV.

Przeto, bracia moi mili i

podani ! radoci i korono

moja ! tak stójcie w Panu, naj-

milsi moi

!

2, Ewodyi prosz, i Synty-
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chy prosz, aby jednego ro-
zumienia byy w Panu.
3. Prosz te i ci, towarzy-

szu wierny ! bd tym na po-
moc, które w Ewangielii we-
spó ze mn pracoway, i z
Klementem i z innymi po-
mocnikami moimi, których
imiona s w ksigach ywota.
4. Radujcie si zawsze w Pa-

nu; znowu mówi, radujcie

5. Skromno wasza niech
bdzie wiadoma wszystkim lu-
dziom

;
Pan blisko jest.

6. Nie troszczcie si o adn
rzecz,

^

ale we wszystkiem przez
modlitw i prob z dziko-
waniem doci wasze niechbd znajome u Boga.
7. A pokój Boy, który prze-

wysza wszelki rozum, bdzie
strzeg serc waszych, i myli
waszych w Chrystusie Jezusie.

8. A dalej mówic, bracia,
cokolwiek jest prawdziwego,
cokolwiek poczciwego, cokol-
wiek sprawiedliwego, cokol-
wiek czystego, cokolwiek przy-
jemnego, cokolwiek chwaleb-
nego, jeli która cnota, ijeli
która chwaa, o tern przemy-
lajcie.

.

9. Czegocie si te nauczyli,
i cocie przyjli i syszeli, i wi-
dzieli przy mnie, to czycie, a
Bóg pokoju bdzie z wami.
10. A uradowaem si wielce
w Panu, ecie si ju wdy
znowu zazielenieli w swojem
staraniu o mi, jako i stara-

licie si o to, lecz wam n<
sposobnym czasie schodzio.
11. Nie ebym to mówi dk

niedostatku
;
bomci si ja nau

czy, na tern przestawa, cc
mam.
12. Umiem i unia si, u

miem i obfitowa; wszdy i

we wszystkich rzeczach jestem
wywiczony, i nasyconym by,
i akn, i obfitowa, i niedo-
statek cierpie;

13. Wszystko mog w Chry-
stusie, który mi posila.

14. Wszake dobrzecie uczy-
nili, ecie spóecznie dogo-
dzili uciskowi mojemu.
15. A wiecie i wy Filipenso-

wie, i na pocztku Ewangie-
lii, gdym wyszed z Macedonii,
aden mi zbór nie udzieli na
rachunek dawania i brania,
tylko wy sami;
16. Poniewa i do Tesaloniki

raz i drugi, czego potrzeba,
byo, posalicie mi,
17. Nie przeto, ebym datku

,

szuka; ale szukam poytku,
któryby obfitowa na rachun-
ku waszym. t

18. Gdyem odebra wszyst-
ko, i mam dostatek, peenem,
wziwszy od Epafrodyta, co !

posano od was, wonno do-
1

prgo zapachu
,

ofiar przy-
:

jemn i Bogu si podobajc.
19. A Bóg mój napeni wszei-k potrzeb wasz wedug bo-

gactwa swego, chwalebnie, w
Chrystusie Jezusie.

20. A Bogu i Ojcu naszemu i
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liech bdzie chwaa na wieki

deków. Amen.
21. Pozdrówcie wszystkich

witych w Chrystusie Jezusie,

^ozdrawiaj was bracia, któ-

zy s ze mn.
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22. Pozdrawiaj was wszyscy

wici; ale osobliwie, którzy

s z cesarskiego domu.

23. aska Pana naszego Je-

zusa Chrystusa niech bdzie z

wami wszystkimi. Amen.

ren list do Filipensów napisany jest z Bzymu przez Epafrodyta^

List . Pawa Apostoa
do Kolosensów.

RODZIA I.

Pawe, Aposto Jezusa Chry-

stusa przez wol Bo, i Ty-

moteusz brat,

2. Tym, którzy s w Kolo-

siech
,
witym, i wiernym

braciom w Chrystusie Jezusie.

aska wam i pokój niech b-
dzie od Boga, Ojca naszego, i

od Pana Jezusa Chrystusa.

.

3. Dzikujemy Bogu i Ojcu

Pana naszego Jezusa Chrystu-

sa, zawsze modlc si za was,

4. Usyszawszy o wierze wa-

szej w Chrystusie Jezusie, i o

mioci przeciwko wszystkim

witym,
5. Dla nadziei onej wam odo-

onej w niebiesiech, o której-

cie przedtem syszeli przez

sowo prawdy, to jest Ewan-

gelii,

6. Która przysza do was ja-

ko i na wszystek wiat, i przy-

nosi owoc, jako i u was, od

onego dnia, któregocie usy-

szeli i poznali ask Bo w
prawdzie.

7. Jakocie si te nauczyli

od Epafry, miego spósugi

naszego, który jest wiernym

sug Chrystusowym dla was

;

8. Który te oznajmi nam
mio wasz w duchu.

9. Dlatego i my od onego

dnia, któregomy to usyszeli,

nie przestajemy si za was

modli i prosi, abycie byli

napenieni znajomoci woli

jego we wszelkiej mdroci i

w wyrozumieniu duchownem.

10. Abycie chodzili przystoj-

nie przed Panem ku wszelkie-

mu jego upodobaniu, w ka-

dym uczynku dobrym owoc

przynoszc, i rosnc w znajo-

moci Boej.
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11. Wszelk moc umocnie-

ni bdc wedug chwalebnej
mocy jego, ku wszelkiej cier-

pliwoci i nieskwapliwoci z

radoci,
12. Dzikujc Ojcu, który

nas godnymi uczyni, abymy
byli uczstnikami dziedzictwa
witych w wiatoci;
13. Który nas wyrwa z mocy

ciemnoci, i przeniós do kró-
lestwa Syna swego miego,
14. W którym mamy odku-

pienie przez krew jego, to jest,

odpuszczenie grzechów

;

15. Który jest obrazem Boga
niewidzialnego, i pierworodny
wszystkich rzeczy stworzo-
nych.

16. Albowiem przeze stwo-
rzone s wszystkie rzeczy, któ-
re s na niebie i na ziemi, wi-
dzialne i niewidzialne, bd
trony, bd pastwa, bd
ksistwa, bd zwierzchnoci,
wszystko przeze i dla niego
stworzone jest.

17. A on jest przed wszyst-
kimi, i wszystko w nim stoi.

18. On te jest gow ciaa,
to jest, kocioa, który jest

pocztkiem i pierworodnym
z umarych, aby on midzy
wszystkimi przodkowa

;

19. Poniewa si upodobao
Ojcu, aby w nim wszystka
zupeno mieszkaa,

p

20. 1 eby przeze z sob po-
jedna wszystko

,
uczyniwszy

pokój przez krew krzya je-

go
;
przeze, mówi, tak to, co

jest na ziemi, jako i to, co jes'

na niebiesiech.

21. I was, którzycie niekiel
dy byli oddaleni i nieprzyja
ciele umysem w zoliwyc
uczynkach, teraz te pojedna
22. Ciaem wasnem swojem

przez mier, aby was wysta
wi witemi i niepokalanymi
i bez nagany przed obliczem
swojem;

23. Jeli tylko trwacie w
wierze ugruntowani i utwier-
dzeni, a nieporuszeni od na-
dziei Ewangielii, którcie sy-
szeli, która jest kazana wszel-

kiemu stworzeniu, które jest

pod niebem, której ja Pawe
staem si sug;
24. Który si teraz raduj w

dolegociach moich dla was,
i dopeniam ostatków ucisków
Chrystusowych na ciele mojem
za ciao jego, które jest ko-
ció.
25. Któregom si ja sta su-
g wedug daru Boego, któ-
ry mi jest dany dla was, abym 1

wypeni sowo Boe,
26. To jest, tajemnic on,

'

która bya zakryta od wieków
i od rodzajów, ale teraz obja- 1

wion jest witj^m jego.
i

27. Którym chcia Bóg oznaj- *

mi, jakie jest bogactwo tej
.

tajemnicy chwalebnej midzy 1

,

poganami, która jest Chrystus
midzy wami, nadzieja ona -

chway

;

28.Którego my opowiadamy,

,

napominajc kadego czowie- \
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' ka, i uczc kadego czowieka

^e wszelkiej mdroci, aby-

my wystawili kadego czo-

wieka "doskonaym w Chry-

stusie Jezusie

;

29. W czem te pracuj, bo-

jujc wedug skutecznej mocy

jego
,
która we mnie dzieo

swoje potnie sprawuje.

ROZDZIA n.

Albowiem chc, abycie wie-

dzieli, jako wielk trudno
mam o was i o tych, którzy

s w Laodycei, i którzykol-

wiek nie widzieli oblicza me-

go w ciele

;

2. Aby pocieszone byy serca

ich, bdc spojone mioci, a

to ku wszelkiemu bogactwu

zupenego i pewnego wyrozu-

mienia, ku poznaniu tajemni-

cy Boga i Ojca i Chrystusa,

3.Wktórym skrytes wszyst-

kie skarby mdroci i umie-

jtnoci.
4. A to mówi, aby was

nikt faszyWemi dowodami nie

oszuka przez wystawn mo-

w.
5. Bo aczkolwiek nie jestem

i
obecny ciaem, ale duchem

1 jestem z watni, radujc si i

i widzc porzdek wasz i utwier-
1 dzenie wiary waszej w Chry-

i stusa

;

6. Przeto jakocie przyjli

Pana Jezusa Chrystusa, tak w
1

nim chodcie,

7. Bdc wkorzenieni i wy-

* budowani na nim, i utwier-
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dzeni w wierze, jakocie si

nauczyli, obfitujc w niej z

dzikowaniem.
8. Patrzcie, eby was kto

sobie w korzy nie obróci

przez filozofij i przez próne

oszukanie, uczc wedug usta-

wy ludzkiej, wedug ywioów
wiata, a nie wedug Chry-

stusa
;

9. Gdy w nim mieszka

wszystka zupeno Bóstwa

cielenie.

10. I jestecie w nim dope-

nieni, który jest gow wszel-

kiego ksistwa i zwierzchno-

ci:
11. W którym i obrzezani je-

stecie obrzesk nie rk uczy-

nion, to jest, zewlekszy cia-

o wszystkich grzechów przez

obrzesk Chrystusow,

12. Pogrzebieni z nim bdc
w chrzcie

;
w którymecie te

spoem z nim wzbudzeni przez

wiar, któr sprawuje Bóg,

który go wzbudzi od umar-

ych.
13. I was, gdycie byli u-

marymi w grzechach i w nie-

obrzesce ciaa waszego, wespó

z nim oywi, odpuciwszy

wam wszystkie grzechy,

14. Zmazawszy on, który by
przeciwko nam, cyrograf w
ustawach zalecy, który nam
by przeciwny, zniós go z

porodku, przybiwszy go do

krzya

;

15. I zupiwszy ksistwa i

mocy, wiód je na podziw t
ja-
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wnie tryumfujc z nich sam
przez si.

16. Niechaje was tedy nikt
me sdzi dla pokarmu, albo
dla napoju; albo z strony
wita, albo nowiu miesica,
albo sabatów,

17. Które s cieniem rzeczy
przyszych; ale prawd jest
ciao Chrystusowe.

18. Niechaj was nikt wygra-
nego zakadu nie osdza, któ-
ry si dobrowolnie w pokor
i w sub Anioów

, których
nie widzia, wdaje, próno si
nadymajc z umysu ciaa swe-
go.

19. A nie trzymajc si gowy
Chrystusa, z którego wszyst-
ko ciao przez stawy i zwiza-
nia posiek biorc, i wespó
spojone bdc, ronie wzro-
stem Boym.
20. Jelicie tedy umarli z

Chrystusem ywioom wiata
tego, przecze si, jakobycie
jeszcze yli wiatu, ustawami
bawicie ?

21. Mówi niektórzy: Nie
dotykaj si, ani kosztuj, ani
ruchaj

;

22. Co wszystko kazi si sa-
mem uywaniem,wedug przy-
kaza i nauk ludzkich;

23. Które maj ksztat m-
droci w naboestwie dobro-
wolnie obranem, i w pokorze,
i w niefolgowaniu ciau

; wszak-e nie maj adnej wagi, tyl-
ko do nasycenia ciaa su.

rozdzia m.
A takjeliciepowstali zChry-
stusem,. tego, co jest w górze,
szukajcie, gdzie Chrystus na
prawicy Boej siedzi;

2. O tern, co jest w górze,
mylcie, nie o tern, co jest na
ziemi.

3. Albowiemecie umarli, i

ywot wasz skryty jest z Chry-
stusem w Bogu.
4. Ale gdy si Chrystus on
ywot nasz, pokae, tedy i wy
z nim okaecie si w chwale.
5. Umartwiajcie tedy czon-

ki wasze, które s na ziemi;
wszeteczestwo

, nieczysto,’
namitno, z podliwo, i

akomstwo, które jest bawo-
chwalstwem,
6. Dla których rzeczy przy-

chodzi gniew Boy na syny
odporne.

7. W którychecie i wy nie-
kiedy chodzili, gdycie yli w
nich.

8. Lecz teraz zócie i wy
to wszystko, gniew, zapalczy-
wo, zo, blunierstwo, i

spron mow ust waszych.
9. Nie kamcie jedni przeciw-

ko drugim, gdyecie zewle-
kli czowieka starego z uczyn-
kami jego,

10. A obleklicie nowego te-
go, który si odnawia w zna-
jomo, podug obrazu tego,
który go stworzy.
11. Gdzie nie masz Greka i

yda, obrzeski i nieobrzeski,
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cudzoziemca i Tatarzyna, nie-

wolnika i wolnego : ale wszyst-

ko i we wszystkich Chrystus.

12. Przeto przyobleczcie ja-

ko wybrani Boy, wici, i

umiowani, wntrznoci mio-
sierdzia, dobrotliwo, poko-

r, cicho, cierpliwo,

13. Znaszajc jedni drugich,

i odpuszczajc sobie wzajem-

nie, jeli ma kto przeciw ko-

mu skarg: jako i Chrystus

odpuci wam, tak i wy.

14. A nadto wszystko (przy-

obleczcie) mio, która jest

zwizk doskonaoci.

15. A pokój Boy niech rzd
rowadzi w sercach waszych,

o któregocie te powoani
w jedno ciao

;
a bdcie wdzi-

cznymi.

16. Sowo Chrystusowe nie-

chaj mieszka w was obficie ze

wszelk mdroci, nauczajc
i napominajc samych siebie

przez psalmy i hymny, i pie-

ni duchowne, wdzicznie pie-

wajc w sercach waszych Pa-

nu.

17. A wszystko, cokolwiek

czynicie w sowie albo w u-

czynku, wszystko czycie w i-

mieniu Pana Jezusa, dziku-

jc Bogu i Ojcu przeze.

18. ony! bdcie poddane
mom swym, tak jako przy-

stoi w Panu.

19. Mowie ! miujcie ony
wasze, a nie bdcie surowy-

mi przeciwko nim.

20. Dziatki
!
posuszne bd-

p.

cie rodzicom we wszystkiem;

albowiem si to podoba Panu.

21. Ojcowie! nie pobudzajcie

do gniewu dzieci waszych, aby

serca nie traciy.

22. Sudzy! posuszni bd-
cie we wszystkiem panom cie-

lesnym, nie suc na oko ja-

ko ci, co si ludziom podoba
chc, ale w szczeroci serca,

bojc si Boga.

23. A wszystko, cokolwiek

czynicie, z duszy czycie, jako

Panu, a nie ludziom.

24. Wiedzc, i od Pana we-
miecie zapat dziedzictwa

;
al-

bowiem Panu Chrystusowi su-

ycie.

25. A ten, co krzywd czy-

ni, odniesie zapat ukrzyw-
dzenia, a niemaszci wzgldu
na osoby u Boga.

ROZDZIA IV.

Panowie! sprawiedliwie i su-
sznie si z sugami obchodcie,

wiedzc, i i wy Pana macie w
niebiesiech.

2. W modlitwach trwajcie,

czujcw nich z dzikowaniem,

3. Modlc si spóecznie i za

nami, aby nam Bóg otworzy
drzwi sowa, ebymy mówili

o tajemnicy Chrystusowej, dla

której te jestem zwizany.

4. Abymj objawi, jako mi
si godzi mówi.
5. Mdrze chodcie przed ob-

cymi, czas odkupujc.
6. Mowa wasza niech zawsze

23
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bdzie przyjemna, sol okra-
szona, abycie wiedzieli, jako-
bycie kademu z osobna od-
powiedzie mieli.

7. O wszystkiem, co si ze

mn dzieje, oznajmi wam Ty-
chykus, miy brat i wierny
suga, i spósuga w Panu,

8. Któregom posa do was
dlatego samego, aby si wy-
wiedzia, co si z wami dzieje,

i pocieszy serca wasze;

9. Z Onezymem, wiernym a
miym bratem, który jest z

was; ci wam wszystko oznaj-

mi, co si tu dzieje.

10. Pozdrawia was Arystar-
chus, spówizie mój, i Ma-
rek, siostrzeniec Barnabaszo-
wy, (o którymecie wzili roz-

kazanie : Jeliby do was przy-
szed, przymijci go).

11. I Jezus, którego zowi
Justem, którzy s z obrzeski.

Ci tylko s pomocnikami moi-
mi w królestwie Boem, któ-
rzy byli pociech moj.
12. Pozdrawia was Epafras,

który z was jest suga Chry-

SENSES 4.

stusowy, który zawsze bojuje
za was w modlitwach, abycie
stali doskonaymi i zupeny-
mi we wszelkiej woli Boej.

13. Bo mu daj wiadectwo,
i gorliw mio ma przeciw-
ko wam, i przeciwko tym, któ-
rzy s w Laodycei, i którzy s
w Hijerapolu.

14. Pozdrawia was ukasz,
lekarz miy, take i Demas.

15. Pozdrówcie braci, którzy
s w Laodycei, i Nymfasa, i

zbór, który jest w domu
jego.

16. A gdy ten list u was
przeczytany bdzie, sprawcie
to, aby te by w Laodyce-
skim zborze przeczytany; a
ten, który jest pisany z Lao-
dycei, i wy te przeczytajcie.

1 7. A powiedzcie Archipowi

:

Patrzaj na to posugiwanie,
które przyj w Panu, aby
je wypeni.
18. Pozdrowienie rk moj
Pawow. Pamitajcie na wi-
zienie moje. aska niech b-
dzie z wami. Amen.

Ten list do Kolosensów napisany jest z Rzymu przez Tychyka
i Onezyma.
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List pierwszy 8. Pawa Apostoa

do Tesalonicensów.

RODZIA I.

Pawe i Sylwan i Tymoteusz
zborowi Tesaloniceskiemu w
Bogu Ojcu i w Panu Jezusie

Chrystusie. aska wam i po-

kój niech bdzie od Boga Oj-

ca naszego, i od Pana Jezusa

Chrystusa.

2. Dzikujemy Bogu zawsze

za was wszystkich, wzmiank
czynic o was w modlitwach
naszych,

3. Bez przestanku przypomi-

najc skuteczn on wiar wa-

sz, i on pracowit mio, i

on cierpliw nadziej w Pa-

nu naszym Jezusie Chrystusie,

przed Bogiem i Ojcem naszym.
4. Wiedzc, bracia umiowa-

ni od Boga, wybranie wasze,

5. Gdy Ewangielija nasza

nie bya u was tylko w mo-
wie, ale te i w mocy, i w Du-
chu witym, i we wszelkiem
upewnieniu, jako wiecie, ja-

kimymy byli midzy wami
dla was.

6. A wycie si naladowca-
mi naszymi i Paskimi stali,

przyjwszy sowo we wszel-

kiem ucinieniu zradociDu-
cha witego,

7. Tak, ecie si wy stali za

wzór wszystkim wierzcym w
Macedonii i w Achai.

8. Albowiem od was si roz-

gosio sowo Paskie, nie tyl-

ko w Macedonii i w Achai, ale

si te rozesza na wszelkie

miejsce wiara wasza, która jest

w Bogu, tak i nam nie trze-

ba, o tern co mówi

;

9. Poniewa oni sami oznaj-

muj o was, jakie byo przyj-

cie nasze do was, i jakocie
si nawrócili do Boga od ba-
wanów, abycie suyli Bogu
ywemu i prawdziwemu,
10. I oczekiwali Syna jego z

niebios, którego wzbudzi od
umarych, to jest Jezusa, któ-

ry naswyrwa od gniewu przy-

szego.

RODZIA E.

Albowiem wy sami wiecie,

bracia! e przyjcie nasze do
was nie byo próne

;

2. Ale chociaemy i przed-

tem cierpieli i zeleni byli (ja-

ko wiecie) w miecie Filipach,

wszake bezpieczniemy sobie

poczli w Bogu naszym, w o-

powiadaniu u was Ewangielii

Boej z wielkim bojem,
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3. Albowiem napominanie
nasze nie byo z oszukania,

ani z nieczystoci, ani z zdra-

dy;
4. Ale jako nas Bóg sobie u-

podoba, eby nam bya zwie-

rzona Ewangielija, tak mówi-
my, nie jako ludziom si po-

dobajc, ale Bogu, który so-

bie upodobywa serca nasze.

5. Albowiem nigdymy nie
uywali mowy pochlebnej, ja-

ko wiecie; animy pod zason
czego akomstwu dogadzali;
Bóg jest wiadkiem

;

6. Animy szukali od ludzi

chway, ani od was, ani od in-

szych, mogc wam by ciki-
mi, jako Apostoowie Chry-
stusowi

;

7. Alemy byli skromnymi
midzy wami, jako gdy mam-
ka odchowuje dziatki swoje.

8. Tak wam yczliwymi b-
dc, gotowimy byli uyczy
wam nie tylko Ewangielii Bo-
ej

,
ale te i dusz naszych,

dlatego, iecie nam miymi
byli.

9. Albowiem pamitacie, bra-
cia

!
prac nasz i trudy, gdy

w nocy i we dnie robic, aby-
my adnego z was nie obci-
yli, kazalimy u was Ewan-
gielij Bo.
10. Wycie wiadkami i Bóg,
emy witobliwie i sprawie-
dliwie, i bez nagany yli mi-
dzywami,którzycie uwierzyli.

11. Jako wiecie, emy ka-
dego z was, jako ojciec dzia-

tki swoje, napominali i cie-

szyli,

12. I owiadczali si, abycie
chodzili godnie Bogu, który
was powoa do swego króle-
stwa i do chway.
13. Przeto i my dzikujemy

Bogu bez przestanku, i przy-
jwszy sowo Boe, którecie
syszeli od nas, przyjlicie,
nie jako sowo ludzkie

,
ale

(jako w prawdzie jest,) jako
sowo Boe, które te skuteczne
jest w was, którzy wierzycie.

14. Albowiem wy, bracia!
stalicie si naladowcami zbo-
rów Boych, które s w y-
dowskiej ziemi, w Chrystusie
Jezusie; bocie i wy te cier-

pieli od ziomków waszych, ja-
ko i oni od ydów,
15. Którzy i Pana Jezusa za-

bili, i swoich wasnych pro-
roków, i nas wygnali, a Bogu
si nie podobaj, i wszystkim
ludziom s przeciwni,

16. Zabraniajc nam, eby-
my nie mówili poganom, eby
byli zbawieni, aby tak zawsze
dopeniali grzechów swoich

;

albowiem przyszed na nich
gniew a do koca.
17. Lecz my, bracia! bdc

pozbawieni was na chwileczk
obliczem, nie sercem, tern pil-

niejmy si starali oglda o-

blicze wasze z wielkdoci.

18.

Dlategomy chcieliprzyj
do was (zwaszcza ja Pawe,)
i raz i drugi : ale nam prze-

kazi szatan.



1 DO TESALONICENSÓW 2. 3. 4. 357

19. Albowiem która jest na-

dzieja nasza, albo rado, albo

korona chluby? Izali nie wy
przed oblicznoci Pana na-

szegoJezusaChrystusaw przyj-

cie jego?

20.Wy zaistejestecie chwa
nasz i radoci.

ROZDZIA HI.

Przeto nie mogc duej zno-

si, upodobao si nam, aby-

my sami w Atenach zostali.

2. I posalimy Tymoteusza,

brata naszego i sug Boego
i pomocnika naszego w Ewan-
gielii Chrystusowej, aby was
utwierdzi, i napomina z stro-

ny wiary waszej.

3. Aby si aden, nie poru-

sza w tych uciskach; gdy
sami wiecie, emy na to wy-
stawieni.

4. Albowiem gdymy byli u
was, opowiadalimy wam, e-
my mieli by ucinieni, jako
si te to stao, i wiecie o tern.

5. Dlatego ija nie mogc tego

duej znosi, posaem go, a-

bym si dowiedzia o wierze

waszej, by was sn nie kusi
ten, co kusi, a nie bya dare-

mna praca nasza.

6. Lecz teraz Tymoteusz od
was do nas przyszed, i zwia-

stowa nam weso nowin o

wierze i mioci waszej, a i
nas zawsze dobrze wspomina-
cie, dajc nas widzie, tak
jako i my was.

7. Dlatego pocieszeni jeste-

my, bracia ! z was w kadem
utrapieniu i potrzebie naszej

przez wiar wasz;
8. Bo teraz my yjemy, jeli

wy stoicie w Panu.

9. Albowiem jakie dziko-

wanie moemy Bogu odda za

was za wszelkie wesele, które

m

si weselimy dla was przed

Bogiem naszym?
10. W nocy i we dnie bardzo

si gorliwie modlc, abymy
ogldali oblicze wasze, i do-

penili niedostatków wiary wa-

szej.

11. Lecz sam Bóg i Ojciec

nasz, i Pan nasz Jezus Chrystus

niech wyprostuje drog nasz
do was;

12. A was Pan niech pomnoy
i obfitujcymi uczyni w mio-
ci jednego ku drugiemu, i ku
wszystkim, jako i nasku wam,

13. Aby utwierdzone byy
serca wasze nienaganione w
witobliwoci przed Bogiem
i Ojcem naszym, na przyjcie

Pana naszego Jezusa Chry-

stusa ze wszystkimi witymi
jego.

EODZIA IV.

A dalój mówic, bracia
!
pro-

simy was i napominamy przez

Pana Jezusa, jakocie przyjli

od nas, jakobycie sobie mieli

postpowa i Bogu si podo-

ba, abycie tern wicej obfi-

towali
;

2. Gdy wiecie, jakiemy
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wam rozkazania dali przez
Pana Jezusa.

3. Albowiem ta jest wola
Boa, to jest, powicenie wa-
sze, ebycie si powcigali
od wszeteczestwa

;

4. A eby umia kady z was
naczyniem swojem wada w
witobliwoci i w uczciwoci,

#
5. Nie w namitnoci dzy,

jako i poganie, którzy nie
znaj Boga

;

6. I aby nikt nie uciska i

nie oszukiwa w adnej spra-
wie brata swego : bo Pan jest

mcicielem tego wszystkiego,
jakomy wam przedtóm po-
wiadali i owiadczali.

7. Bo nas nie powoa Bóg
ku nieczystoci, ale ku powi-
ceniu.

8. A przeto kto to odrzuca,
nie odrzuca czowieka, ale Bo-

' ga, który nam te da Ducha
swego witego.
9. A o mioci braterskiej nie

potrzeba wam pisa; bocie
wy sami od Boga nauczeni,
abycie miowali jedni dru-
gich.

10. Albowiem te to czynicie

przeciwko wszystkim braciom,
którzy s we wszystkiej Ma-
cedonii

;
ale was napominamy,

bracia! ibycie tern wicej
obfitowali,

11. I pilnie si starali, aby-
cie spokojnymi byli, i rzeczy
swoich pilnowali i pracowali
wasnemi rkami swemi, ja-

komy wam przykazali
;

12. Abycie uczciwie chodzili

przed obcymi, a w niczem
abycie nie mieli niedostatku.

13. A niechc, bracia! aby-
cie wiedzie nie mieli o tych,

którzy zasnli, ibycie si nie

smucili, jako i drudzy, którzy
nadziei nie maj.
14. Albowiem jeli wierzy-

my, i Jezus umar i zmar-
twychwsta, tak Bóg i tych,

którzy zasnli w Jezusie, przy-

wiedzie z nim.

15. Bo to wam powiadamy
sowem Paskiem, e my,
którzy ywi pozostaniemy do
przyjcia Paskiego, nie uprze-

dzimy onych, którzy zasnli.

16. Gdy sam Pan z okrzy-
kiem, z gosem archanielskim
i z trb Bo zstpi z nieba,

a pomarli w Chrystusie po-

wstan najpierwej.

17. Zatem my ywi, którzy
pozostaniemy, wespó z nimi
zachwyceni bdziemy w obo-
kach naprzeciwko Panu na
powietrze, a tak zawsze z Pa-

nem bdziemy.
18. Przeto pocieszajcie jedni

drugich temi sowy.

RODZIA V.

A o czasach, i o chwilach,

bracia ! nie potrzebujecie, aby
wam pisano.

2. Albowiem sami dostate-

cznie wiecie, i on dzie Pa-
ski jako zodziej w nocy, tak

przyjdzie.

3. Bo gdy mówi bd : Po-
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kój i bezpieczestwo ! tedy na

nieb nage zginienie przyjdzie,

jako ból na niewiast brze-

mienn, a nie ujd.
4. Lecz wy, bracia! nie je-

stecie w ciemnoci, aby was

on dzie jako zodziej zachwy-

ci.

5. Wszyscy wy jestecie sy-

nowie wiatoci i synowie

dnia; nie jestemy synowie

nocy ani ciemnoci.

6. Przeto nie pijmy jako i

insi, ale czujmy, i bdmy
trzewymi.
7. Albowiem którzy pi, w

nocy pi; a którzy si upija-

j, w nocy si upijaj.

8. Leczmy synami dniabdc,
bdmy trzewymi, oblekszy

siw pancerz wiary i mioci, i

wprzybic nadziei zbawienia.

9. Gdy Bóg nie postawi nas

ku gniewu, ale ku nabyciu

zbawienia przez Pana naszego

Jezusa Chrystusa,

10. Który umar za nas, aby-

my, lub czujemy lub piemy,
wespó z nim yli.

11. Przeto napominajcie je-

dni drugich, i budujcie jeden

drugiego, jako i czynicie.

12. A prosimy was, bracia!

abycie poznali tych, którzy

pracuj midzy wami, i którzy

s przeoonymi waszymi w
Panu, i napominaj was

;

13. Abycie ich jak najbar-

dziej miowali dla ich pracy.

Pokój te zachowajcie midzy
sob.

14. A prosimy was, bracia

!

napominajcie tych, którzy nie

stoj w rzdzie, cieszcie boja-

liwych, znaszajcie sabych,

nieskwapliwymi bdcie prze-

ciwko wszystkim

;

15. Patrzcie, aby kto zem
za ze komu nie oddawa

;
ale

zawsze dobrego naladujcie, i

sami midzy sob i ku wszyst-

kim.

16. Zawsze si radujcie.

17. Bez przestanku si módl-

cie.

18. Za wszystko dzikujcie;

albowiem tac jest wola Boa
w Chrystusie Jezusie prze-

ciwko wam.
19. Ducha nie zagaszajcie.

20. Proroctw lekce niepowa-

ajcie.

21. Wszystkiego dowiad-
czajcie, a co jest dobrego, tego

si trzymajcie.

22. Od wszelakiego podo-

biestwa zoci si wstrzymy-

wajcie.

23. A sam Bóg pokoju niech

was zupenie powici
,
a cay

duch wasz, i dusza, i ciao

niech bd bez nagany na
przyjcie Pana naszego Jezusa

Chrystusa zachowane.

24. Wierny jest ten, który

was powoa, który te to u-

czyni,

25. Bracia! módlcie si za

nami.

26. Pozdrówcie braci wszyst-

kich z pocaowaniem witem.
27. Poprzysigam was przez
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Pana, aby ten list przeczytany
by wszystkim braciom wi-
tym.

n AD THESSAL. 1.

28. aska Pana naszego Je-
zusa Chrystusa niech bdzie z

wami. Amen.

Ten list piei*\vszy do Tesalonicens<W napisany jest z Aten.

List wtóry . Pawa Apostoa
do Tesalonicensów.

BODZIA I.

Pawe i Sylwan i Tymoteusz
zborowi Tesaloniceskiemu w
Bogu, Ojcu naszym, i w Panu
Jezusie Chrystusie.

2. aska wam i pokój niech
bdzie od Boga, Ojca naszego,
i Pana Jezusa Chrystusa.
3. Powinnimy Bogu zawsze
dzikowa za was, bracia ! tak
jako si godzi, i bardzo ro-
nie wiara wasza, i pomnaa
si mio kadego z was, je-

dnych przeciwko drugim,
4. Tak i i my sami chlubi-
my si z was we zborach Bo-
ych z waszej cierpliwoci i

wiary we wszelkich przela-
dowaniach waszych i w uci-
skach,

. które ponosicie.
5. Co jest jawnym dowodem

sprawiedliwego sdu Boego,
abycie godnymi byli poczy-
tani królestwa Boego

,
dla

którego te cierpicie,

6. Poniewa sprawiedliwajest

u Boga, eby wzajem odda
ucinienie tym, którzy was u-

ciskaj

;

7. A wam, którzycie uci-

nieni, odpocznienie z nami
przy objawieniu Pana Jezusa
z nieba z Anioami mocy jego,

8. W ogniu pomienistym,
oddawajc pomst tym, któ-
rzy Boga nie znaj," i tym,
którzy nie s posuszni Ewan-
gielii Pana naszego Jezusa
Chrystusa

;

9. Którzy pomst odnios,
j

wieczne zatracenie od obliczno-
:

ci Paskiej i od chway mocy 5

j^go.

10. Gdy przyjdzie, aby by
uwielbiony wwitych swoich, i

i aby si dziwnym okaza we *

wszystkich wierzcych (dla-

tego i uwierzono naszemu
wiadectwu u was,) w on dzie.
U. Dlaczego te modlimy

si zawsze za was, aby Bóg
;

nasz, godnymi was uczyni
powoania tego, i wypeni

\
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wszystko upodobanie dobro-

tliwoci swojej, i skutek wiary

w mocy.
12. Abybyo uwielbioneimi

Paua naszego Jezusa. Chry-

stusa w was, a wy w nim, we-

dug aski Boga naszego i Pa-

na Jezusa Chrystusa.

ROZDZIA H.

A prosimy was, bracia
!

przez

przyjcie Pana naszego Jezusa

Chrystusa i nasze zgromadze-

nie do niego,

2. Abycie si nie zaraz dali

zraa z zmysu waszego, ani

sob trwoy, lub przez du-

cha iub przez mow, lub przez

list jakoby od nas pisany, ja-

koby nadchodzi dzie Chry-

stusowy.

3. Kiech was nikt nie zwodzi

adnym sposobem
;
albowiem

nie przyjdzie on dzie, aby
pierwj przyszo odstpienie,

i byby objawiony czowiek

on grzechu, on syn zatracenia.

4. Który si sprzeciwia i wy-
' nosi nad to wszystko, co si

zowie Bogiem, albo co ma Bo-

sk cze, tak i on w kociele

Boym jako Bóg usidzie, u-

dawajc si za Boga.
: 5. Izali nie pamitacie, i
jeszcze z wami bdc, o ternem

wam powiada?
6. A teraz wiecie, co przeszka-

dza, aby by objawiony czasu

t swego.

7 . Albowiem si ju sprawuj

e

! tajemnica nieprawoci, tylko
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e ten, który teraz przeszka-

dza, przeszkadza bdzie, aby
by z porodku odjty.

8. A tedy objawiony bdzie

on niezbonik, którego Pan za-

bije duchem ust swoich, i znie-

sie objawieniem przyjcia swe-

go.

9.Którego niezbonika przyj-

cie jest podug skutku sza-

taskiego, ze wszelk moc i

znakami i cudami kamliwemi,

10. I ze wszelkiem oszuka-

niem nieprawoci w tych, któ-

rzy gin, przeto, i mioci

prawdy nie przyjli, aby byli

zbawieni.

11. A przeto pole im Bóg

skutek bdów, aby wierzyli

kamstwu,
12. Aby byli osdzeni wszys-

cy, którzy nie uwierzyli pra-

wdzie, ale sobie upodobali nie-

sprawiedliwo.
13. Lecz my powinnimy,

Bogu dzikowa zawsze za was,

bracia umiowani od Pana ! i
was Bóg od pocztku wybra
ku zbawieniu w powiceniu

Ducha i w wierze prawdy,

14. Do czego was powoa
przez Ewangielijnasz ku do-

stpieniu chway Pana naszego

Jezusa Chrystusa.

15. Przeto, bracia.! stójcie, a

trzymajcie si nauki podanej,

którejcie si nauczyli, lub

przez mow lub przez list nasz.

16. A sam Pan nasz Jezus

Chrystus, i Bóg a Ojciec nasz,

który nas umiowa, i da po-
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ciech wieczn,
br przez ask,
17. Niech cieszy serca wasze

i utwierdza was w kadej mo-
wie i w uczynku dobrym.

rozdzia m.
Na ostastek, bracia! módlcie
si za nas, aby si sowo Pa-
skie szerzyo i rozsawiao, ja-
ko i u was

;

2. 1 abymy byli wyrwani od
niezbdnych i zych ludzi; albo-
wiem nie wszystkichjest wiara.
3. Ale wierny jest Pan, któ-

ry was utwierdzi i strzedz b-
dzie od zego.

.

4. A ufamy w Panu o was,
i to, po wam rozkazujemy, i

czynicie i czyni bdziecie.

5. A Pan niech sprawuje ser-
ca wasze ku mioci Boej, i

ku cierpliwemu oczekiwaniu
Chrystusa.

6 . A rozkazujemy wam, bra-
cia ! w imieniu Pana naszego
Jezusa Chrystusa, abycie si
odczyli od kadego brata nie-
porzdnie chodzcego

,
a nie

wedug podanej nauki, któr
wzi od nas.

7. Albowiem sami wiecie, ja-
ko nas potrzeba naladowa,
poniewaemy nie yli midzy
wami nieporzdnie

;

8. Animy darmo chlebajedli
u kogo, ale z prac i z kopo-
tem we dnie i w nocy robic,

abymy nikomu z was ci
kimi nie byli

;

9. Nie ibymy tej mocy n
mieli, ale ebymy wam san
siebie za przykad podali, ab>
cie nas naladowali.
10. Albowiem gdymy by

u was,, tomy wam rozkaza
e jeli kto nie chce robi, ni<
chaje te nie je.

11. Bo syszymy, i niektórz;
midzywami nieporzdnie ch
dz, nic nie robic, ale si nie
potrzebnemi rzeczami bawic
12. Przeto takowym roka

zujemy inapominamyichprze:
Pana naszego Jezusa Chrystu
sa, aby w pokoju robic, swó :

wasny chleb jedli.

13. A wy, bracia ! nie sabiej-
cie, dobrze czynic.
14. A jeli kto jest niepo-

suszny sowu naszemu przez
list.pisanemu, tego naznaczcie,
a nie miszajcie si z nim, aby
si zawstydzi;
15. Wszake nie miejcie go

za nieprzyjaciela, ale napomi-
najcie jako brata.

16. A sam Pan pokoju niech'
wam da pokój zawsze i wszel-
kim sposobem. Pan niech b-
dzie z wami wszystkimi. t

17. Pozdrowienie rk moj'
Pawow, co jest znakiem w
kadym licie; tak pisz.
18. aska Pana naszego Je-

zusa Chrystusa niech bdzie z
wami wszystkimi. Amen.

J

Ten list wtóry do Tesalonicensów napisany jest z Aten.

n AD THESSALONICENSES 2. 3.

i nadziej do-
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Ast pierwszy . Pawa Apostoa

do Tymoteusza.

ROZDZIA I.

3awe, Aposto Jezusa Cliry-

tusa podug rozrzdzenia Bo-

a, zbawiciela naszego, i Pana

ezusa Chrystusa, który jest

iadzieja nasza,

[2. Tymoteuszowi, wasnemu
'ynowi w wierze, niech bdzie

aska, miosierdzie, pokój od

$oga, Ojca naszego, i Chry-

tusa Jezusa, Pana naszego.

'

3. Jakom ci prosi, aby zo-

ta w Efezie, gdym szed do

Macedonii, patrze, aby roz-

kaza niektórym, eby inaczej

e uczyli,

4. I nie bawili si baniami

wywodami nieskoóezonemi

rodzaju, które wicej sporów

przynosz, ni zbudowania Bo-

dego, które w wierze zaley.

.

5. Lecz koniec przykazania

jest mio z czystego serca i

3 sumienia dobrego i z wiary

nieobudnej.

6. Czego niektórzy jako celu

uchybiwszy, obrócili si ku
prónomównoci.
7. Chcc by nauczycielami

zakonu, nie rozumiej ani tego,

co mówi, ani co za pewne

twierdz.

8. A wiemy, e dobry jest

zakon, jeliby go kto przy-

stojnie uywa,
9. Wiedzc to, e sprawiedli-

wemu nie jest zakon postano-

wiony, ale niesprawiedliwym

i niepoddanym, niepobonym

i grzesznikom, zoliwym i

nieczystym, ojcomordercom i

matkomordercom ,
mobój-

com,

10. Wszetecznikom, samco-

onikom, ludokradcom,kam-

com, krzywoprzysicom, i

jeli co innego jest przeciwne-

go zdrowej nauce,

11.Wedug chwalebnej Ewan-

gielii bogosawionego Boga,

która mi jest zwierzona.

12. Przeto dzikuj temu,

który mi umocni, Chrystu-

sowi Jezusowi, Panu naszemu,

i mi za wiernego osdzi,

na usugiwanie postanowiwszy

mi.
13. Którym pierwej by blu-

nierc i przeladowc i gwa-

townikiem ;
alem miosierdzia

dostpi, bom to z niewiado-

moci czyni, bdc w nie-

wierze.

14. Lecz nader obfitowaa

aska Pana naszego z wiar i
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z mioci, która jest w Chry-
stusie Jezusie.

15 Wierna jest ta mowa i

wszelkiego przyjcia godna, i
Chrystus Jezus przyszed na
wiat, aby grzeszników zbawi,
z których jam jest pierwszy.

’

16. Alem dlatego miosier-
dzia dostpi, aby na mnie
pierwszym okaza Jezus Chry-
stus wszelk cierpliwo na
pizykad tym, którzy we u-
wierzy maj ku ywotowi
wiecznemu.

17. Pizeto królowi wieków
niemiertelnemu

, niewidzial-
nemu samemu mdremu Bo-
gu, niech bdziecze i chwaa
na wieki wieków. Amen.
18. To rozkazanie zalecam,

synu Tymoteuszu! aby we-
dug proroctw, które uprze-
dziy o tobie, bojowa w nich
on dobry bój,

19. Majc wiar i dobre su-
mienie, które niektórzy odrzu-
ciwszy, szkod podjli w wie-
rze;

• ?!' ?
^rych jestHymeneus

i Aleksander, którychem od-
da szatanowi, aby pokarani
bdc, nauczylisi niebluni.

rozdzia u.

Napominam- tedy, aby przed
wszystkiemi rzeczami czynio-
ne byy proby, modlitwy,
przyczyny, i dzikowania za
wszystkich ludzi;
2. Za królów i za wszystkich
w przeoeóstwie bdcych,

HEUM 1. 2.-

abymy cichy i spokojny i
wot wiedli we wszelkij r
bonoci i uczciwoci.
8. Albowiem to jest rze!

dpbra i przyjemna przed B
giem, zbawicielem naszym,
R Który chce, aby wszysc)

ludzie byli zbawieni, i ku zn;i

jomoci prawdy przyszli.
5. Bo jeden jest Bóg, jede
take porednik midzy B<
giem i ludmi, czowiek Clm
stus Jezus,

6. Który da samego siebi
na okup za wszystkich, co jes
wiadectwem czasów jego.
7. Na com ja jest postanc

wiony za kaznodziej i Apo
stoa, (prawd mówi w Chry
stusie, nie kami,

) za nau
czyciel pogan w wierze i n
prawdzie.

§• Ohc tedy, aby si mo-
wie modlili na kadem miej-
scu, podnoszc czyste rce bes
gniewu i bez poswarku.
9. Take i niewiasty aby si

ubiorem przystojnym ze wsty,
dem i skromnoci zdobiy,
nie z trefionemi wosami, albo
zotem, albo perami, albo
szatami kosztownemi,
10. Ale (jako -przystoi nie-'

wiastom, które si oywaj do !

pobonoci,) dobremi uczyn-
kami.

11. Niewiasta niech si uczy
w milczeniu zewszelkiem pod-'
dastwem.
12. Bo niewiecie nie pozw-

,

lam uczy, ani wadzy mie''
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id mem, ale aby bya w
[leeniu.

3. Bo Adam pierwszy stwo-

ony jest, potem Ewa.

4. 1 Adam nie by zwiedzio-

r, ale niewiasta zwiedziona

tidc, przestpstwa przyczy-

ni:
bya.

.5. Lecz zbawiona bdzie

'zez rodzenie dziatek, jeliby

staa w wierze i w mioci i

witobliwoci z miernoci.

ROZDZIA IE.

VTerna jest ta mowa: Jeli

,to biskupstwa da, dobrej

racy da.
2. Ale biskup ma by nie-

.aganiony, m jednej ony,

uy, trzewy, powany, go-

nny, ku nauczaniu '
sposo-

by;
.

3. Nie pijamca wina, me
itny, nie spronego zysku

Sbciwy, ale suszno miuj-

y, nie swarliwy, nie ako-

my;

4. Któryby dom swój dobrze

izdzi, któryby dziatki mia

7 posuszestwie ze wszelak
iizciwoci

;

> 5. (Bo jeliby kto nie umia
j.wego wasnego domu rzdzi,

iako piecz bdzie mia o ko-

jiciele Boym?)

j

6. Nie nowotny, aby bdc
zadty, nie wpad w sd po-

jwarcy.

7. Musi te mie wiadectwo

dobre od obcych, aby nie

365

wpad w hab i w sido po-

twarcy.

8. Dyjakonowie take maj
by powani, nie' dwoistego

sowa, nie pijanicy wielu wina,

nie chciwi spronego zysku,

9. Majcy tajemnic wiary

w czystem sumieniu.

10. A ci te niech bd pier-

wej dowiadczeni, zatem niech

su, jeli s bez nagany

;

11. ony take niech maj
powane, nie potwarliwe, trze-

we, wierne we wszystkiem.

12. Dyjakonowie niech bd
mami jednej ony, którzyby

dziatki dobrze rzdzili i wa-
sne domy.

13. Albowiem którzyby do-

brze suyli, stopie sobie do-

bry zjednaj i wielkie bezpie-

czestwo w wierze, która jest

w Chrystusie Jezusie.

14. To tobie pisz, majc
nadziej, e w rychle przyjd

do ciebie

;

15. A jelibym omieszka,

aby wiedzia, jako si masz

w domu Boym sprawowa,

który jest kocioem Boga y-
wego, filarem i utwierdzeniem

prawdy.

16. A zaprawd wielka jest

tajemnica pobonoci, e Bóg
objawiony jest w ciele, uspra-

wiedliwiony jest w duchu, wi-

dziany jest od Anioów, kaza-

ny jest poganom, uwierzono

mu na wiecie, wzity jest w
gór do chway.
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ROZDZIA IV.

A Duch jawnie mówi, i w
ostateczne czasy odstan nie-

którzy od wiary, suchajc
duchów zwodzcych i nauk
dyjabelskich,

2. W obudzie kamstwo mó-
wicych i pitnowane maj-
cych sumienie swoje,

3. Zabraniajcychwstpowa
w maestwo, rozkazujcych
wstrzymywa si od pokar-

mów, które Bóg stworzy ku
przyjmowaniu zdzikowaniem
wiernym, i tym, którzy pozna-

li prawd.
4. Bo wszelkie stworzenie Bo-

e dobre jest, a nic nie ma by
odrzuconem, co z dzikowa-
niem bywa przyjmowane;
5. Albowiem powicone by-

wa przez sowo Boe i przez

modlitw.
6. To przekadajc braciom,

bdziesz dobrym sug Chry-
stusa Jezusa, wychowanym w
sowach wiary i nauki dobrej,

której naladowa.
7. A wieckich i babich ba-

ni chro si: ale si wicz w
pobonoci.
8. Albowiem cielesne wicze-

nie mao jest poyteczne; lecz

pobono do wszystkiego jest

poyteczna, majc obietnic

ywota teraniejszego i przy-

szego.

9. Wierna to jest mowa, i

wszelkiego przyjcia godna.

10. Albowiem przeto te pra-

cujemy i leni bywamy, e na
dziej mamy w Bogu ywym,
który jest zbawicielem wszyst-

kich ludzi, a najwicej wier-

nych.

11. To przykazuj, i tego nau-

czaj.

12. aden modoci twoj
niech nie gardzi

;
alebd przy-

kadem wiernych w mowie, w
obcowaniu, w mioci, w du-

chu, w wierze, w czystoci.

13. Póki nie przyjd, pilnuj

czytania, napominania i nauki.

14. Nie zaniedbywaj daru Bo-

ego, który w tobie jest, któ-

ry dany jest przez proroko-
wanie z woeniem rk star-

szych.

15. O tern rozmylaj, tern si
zabawiaj, aby postpek twój

jawny by wszystkim.

16. Pilnuj samego siebie i

nauczania, trwaj w tych rze-

czach
;
bo to czynic, i samego

siebie zbawisz, i tych, którzy

ci suchaj.

RODZIA Y.

Starszemu nie aj
,

ale jakq
ojca napominaj, modszych ja-

ko braci,

2. Starsze niewiastyjako ma-
tki, modsze jako siostry, ze

wszelak czystoci. f

3. Wdowy miej w uczciwoci,

które prawdziwies wdowami.
4. A jeli która wdowa dzie-

ci albo wnuczta ma, niech si
ucz pierwej przeciwko domo-
wi wasnemu by pobonemi,.
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i wzajem oddawa rodzicom,

albowiem to jest rzecz chwa-

lebna i przyjemna przed obli-

czem Boem.
5. A która jest prawdziwie

wdowa i osierociaa, ma na-

dziej w Bogu, i trwa w pro-

bach i w modlitwach w nocy

i we dnie.

6. Ale która w rozkoszach

yje, ta yjc umar jest.

7. To tedy rozkazuj, eby by-

y nienaganione.

8. A jeli kto o swoich, a naj-

wieej o domowych starania

nie ma, wiary si zaprza, i

gorszy jest ni niewierny.

9. Wdowa niech bdzie obra-

na, któraby nie miaa mniej

ni szedziesit lat, która by-

a on jednego ma,
10. Majca wiadectwo w do-

’ brych uczynkach, jeli dzieci

wychowaa, jeli goci przyj-

mowaa, jeli witych nogi

umywaa, jeli utrapionych

wspomagaa, jeli kadego u-

czynku dobrego naladowaa.

11. Wdów zasi modszych

i chro si
;
bo gdyby si zbe-

stwiy przeciw Chrystusowi,

chc zam i,
12. Majc osdzenie, i pier-

wsz wiar odrzuciy

;

13. Owszem te prónujc u-

cz si, chodzi od domu do

domu
;
a nie tylko s prónu-

jce, ale te wiegotliwe, nie-

potrzebnemi rzeczami si ba-

wice, mówic, co nie przystoi.

14. Chc tedy, aby modsze

szy za m, dzieci rodziy, go-

spodyniami byy; przeciwni-

kowi adnej przyczyny nie da-

way ku obmowisku;

15. Albowiem si ju niektó-

re obróciy za szatanem.

16. Przeto, jeli który wier-

ny albo która wierna ma wdo-

wy, niecheje opatruje, a niech

zbór nie bdzie obciony, aby

tym, któres prawdziwie wdo-

wami, starczyo.

17. Starsi, którzy si w prze-

oestwie dobrze sprawuj,

niech bd mieni za godnych

dwojakiej czci, a zwaszcza ci,

którzy pracuj w sowie i w
nauce.

18. Albowiem Pismo mówi:

Woowi móccemu nie za-

wiesz gby ;
i : Godzien jest

robotnik zapaty swojej.

19. Przeciwko starszemu nie

przyjmuj skargi, chyba za

dwoma albo trzema wiadka-

mi.

20. A tych, którzy grzesz,

strofuj przed wszystkimi, aby

i drudzy boja mieli.

21. Owiadczam si przed Bo-

giem i Panem Jezusem Chry-

stusem, i przed Anioy wy-

branymi
,
aby tych rzeczy

przestrzega, w osobach nie

brakujc, nic nie czynic z

przychylnoci.

22. Bk z prdka na nikogo

nie wkadaj, ani bd ucz-

stnikiem cudzych grzechów

:

samego siebie czystym zacho-

waj.
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23. Samej wody wicej nie

pijaj, ale uywaj po trosze

wina dla odka twego i cz-
stych chorób twoich.

24. Grzechy niektórych ludzi

przedtem s jawne, i uprze-

dzaj na sd, a za niektórymi

id pozad.

25. Take te dobre uczynki

przedtem s jawne
;
ale które

s insze, utai si nie mog.

ROZDZIA VI.

Którzykolwiek sudzy s pod
jarzmem, niech rozumiej pa-

nów swych godnych by wsze-

lakiej czci, aby imi Boe i

nauka nie bya bluniona.

2. A którzy maj panów
wiernych, niech nimi nie gar-

dz, dlatego, i s brami, ale

tern raczej niech su, i s
wierni i mili, dobrodziejstwa

Boego uczstnicy. Tego nau-

czaj i do tego upominaj.

3. Jeli kto inaczej uczy, a

nie przystpuje do zdrowych
mów Pana naszego Jezusa

Chrystusa, i do tej nauki,

która jest wedug pobonoci,
4. Taki nadty jest, i nic nie

umie, ale szaleje okoo gadek
i sporów o sowa, z których

pochodzi zazdro, swar, zo-

rzeczenia, ze podejrzenia,

5. Przewrotne wiczenia lu-

dzi umysu skaonego, i któ-

rzy pozbawieni s prawdy,
którzy rozumiej, e pobo-

no jest zyskiem cielesnym

;

odstpe od takich.

6. A jestci wielki zysk po-

bono z przestawaniem na
swem;
7. Albowiem nicemy nie

przynieli na ten wiat, bez

pochyby e te wynie nic

nie moemy

;

8. Ale majc ywno i odzie-,

nie, na tern przestawa mamy.
9. Bo którzy chc bogatymi
by, wpadaj w pokuszenie

i w sido i w wiele gupich
i szkodliwych podliwoci,
które pograj ludzi na za-

tracenie i zginienie.

10. Albowiem korze wszyst-

kiego zego jest mio pieni-

dzy, których niektórzy pra-

gnc, pobdzili od wiary i

poprzebijali si wieloma bo-

leciami.

11. Ale ty, czowiecze Boy

!

chro si takich rzeczy, a nala-

duj sprawiedliwoci, pobono-
ci, wiary, mioci, cierpliwo-,

ci, cichoci.

12. Bojuj on dobry bój wiary, ••

chwy si ywota wiecznego/

do którego te powoany, i

wyznaedobrewyznanieprzed 5

wieloma wiadkami.

13.

Rozkazuj przed Bogiem,

który wszystko oywia, i przd
Chrystusem Jezusem, który *

owiadczy przed Ponckim Pi-

atem dobre wyznanie,

14. Aby zachowa to przy-

kazanie, bdc bez zmazy, bez-

nagany, a do objawienia Pa-
;

na naszego Jezusa Chrystusa,

;

15. Które czasów swoich‘oka-<
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e on bogosawiony, i sam

mony król królujcych, i

Pan panujcych;
16. Który sam ma niemier-

telno, i mieszka w wiatoci
nieprzystpnej, którego nie

widzia aden z ludzi, ani wi-

dzie moe; któremu niech

bdzie cze i moc wieczna.

Amen.
17. Bogaczom w tym tera-

niejszym wieku rozka, aby

nie byli wysokomylnymi, ani

nadziei pokadali w bogactwie

niepewnem, ale w Bogu y-
wym, który nam wszystkiego

obficie ku uywaniu dodaje

:

18. Aby innym dobrze czy-

nili, w uczynki dobre bogaty-

mi byli, radzi dawali, a radzi

udzielali,

19. Skarbic sami sobie grunt

dobry na przyszy czas, aby
otrzymali ywot wieczny.

20. O Tymoteuszu ! strze

tego, czego si powierzono,

a brzyd si wieck próno-
mównoci i sprzeczaniem oko-

o faszywie nazwanej umie-

jtnoci,
21. Któr si niektórzy szczy-

cc z strony wiary, celu uchy-

bili. aska niech bdzie z tob.

Amen.

Pierwszy list do Tymoteusza napisany jest z Laodycei, która

jest gównóm miastem Frygli Pakacyjaskiój.

List wtóry . Pawa Apostoa

do Tymoteusza.

RODZIA I.

Pawe, Aposto Jezusa Chry-

stusa przez wol Bo, wedug
obietnicy ywota onego, który

jest w Chrystusie Jezusie

;

2. Tymoteuszowi, miemu sy-

nowi, niech bdzie aska, mio-
sierdzie i pokój od Boga Ojca,

i Chrystusa Jezusa, Pana na-

szego.

3. Dzikuj Bogu, któremu

p.

su z przodków w czystem

sumieniu, e ci bez przestan-

ku wspominam w probach
moich, w nocy i we dnie,

4. dajc ci widzie, wspo-

minajc na twoje zy, abym
by radoci napeniony.

5. Przywodzc sobie na pa-

mi on, która w tobie jest,

nieobudn wiar, która pier-

wój mieszkaa w babce twojój

Loidzie, i w matce twojej Eu-

24
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nice, a pewienem, e i w tobie

mieszka.

6. Bla której przyczyny przy-

pominam ci, aby wznieca dar

Boy, który w tobie jest przez

woenie rk moich.

7. Albowiem nie da nam
Bóg ducha bojani, ale mocy
i mioci i zdrowego zmysu.

8. Przeto nie wstyd si za

wiadectwo Pana naszego, ani

za mi winia jego, ale cierp

ze z Ewangielij wedug mo-

cy Boej,
9. Który nas zbawi i powo-

a powoaniem witem, nie

wedug uczynków naszych,

ale wedug postanowienia swe-

go i aski, która nam jest da-

na w Chrystusie Jezusie przed

czasy wiecznemi.

10. A teraz objawiona jest

przez okazanie si zbawiciela

naszego Jezusa Chrystusa, któ-

ry i mier zgadzi, i ywot
na jani wywiód i niemier-

telno przez Ewangielij.

11. Której jam jest postano-

wiony kaznodziej i Apostoem
i nauczycielem pogan.

12. Bla której te przyczyny

te rzeczy cierpi
;
ale si nie

wstydz, gdy wiem, komum
uwierzy, i pewienem, i on

mocen jest, tego, czego mi si

powierzy, strzedza do onego

dnia.

13. Zatrzymaj wzór zdrowych

sów, które odemnie sysza,

w wierze i w mioci, która

jest w Chrystusie Jezusie.

14. Strze dobrego pokadu
przez Bucha witego, który

w nas mieszka.

15. Wiesz to, i mi odst-

pili wszyscy, którzy sw Azyi,

z których jest Fygellus i Her-

mogenes.

16. Niech da Pan miosier-

dzie swoje Onezytorowemu
domowi, i mi czsto ocho-

dzi, i za acuch mój si nie

wstydzi

;

17. Ale bdc w Rzymie,

bardzo mi pilno szuka, i

znalaz.

18. Niech mu Pan da, aby

znalaz miosierdzie u Pana w
on dzie; a ty lepiej wiesz,

jako mi wiele usugiwa w
Efezie.

RODZIA n.

Przeto ty, synu mój ! zma-

cniaj si w asce, która jest w
Chrystusie Jezusie;

2. A co sysza odemnie

przed wieloma wiadkami, te-

;

o si powierz wiernym lu-

ziom, którzyhy sposobni by-

li i inszych naucza.

3. Przeto ty cierp ze, jako

dobry onierz Jezusa Chry-

stusa. i

4. aden, który onierk su- ;

y, nie wikle si sprawami te-

go ywota, aby si temu, od

którego za onierza przyjty

jest, podoba.

5. A choby si te kto po-

tyka, nie bywa koronowany,
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jeliby si przystojnie nie po-

tyka.
6. Oracz, który pracuje, ma

najprzód poytki odbiera.

7. Rozumij, co mówi, a

Pan niech ci da we wszyst-

kiem wyrozumienie.

8. Pamitaj, i Jezus Chry-

stus powsta z martwych, któ-

ry jest z nasienia Dawidowe-

go, wedug Ewangielii mojej,

9. W której cierpi ze, ja-

koby zoczyca, a do zwi-

zek
;
ale sowo Boe nie jest

zwizane.

10. Przeto wszystko znosz

dla wybranych, aby i oni zba-

wienia dostpili, które jest w
Chrystusie Jezusie, z chwa
wieczn.

11. Wierna jest ta mowa; al-

bowiem jelimy z nim umar-

li, z nim tey bdziemy.

12. Jeli cierpimy, z nim te
królowa bdziemy; jeli si

go zapieramy, i on si nas za-

prze.

13. Jelimy niewiernymi, on

wiernym zostaje, i zaprze sa-

mego siebie nie moe.

14. Te rzeczy przypominaj,

owiadczajc przed obliczem

Paskiem, aby si nie wda-

wali w spory okoo sów, co

ku niczemu nie jest poyte-

czne, tylko ku podwróceniu

tych, którzy suchaj.

15. Staraj si, aby si do-

wiadczonym stawi Bogu ro-

botnikiem, któryby si nie za-

wstydzi, i któryby dobrze roz-

biera sowo prawdy.

16. A wieckim prónomów-
nociom czy wstrt

;
albo-

wiem postpuj ku wikszej

niepobonoci.
17. A mowa ich szerzy si

jako kancer, (rak,) z których

jest Hymeneusz i Filetus,

18. Którzy wzgldem pra-

wdy celu uchybili, gdy powia-

daj, i si ju stao zmar-

twychwstanie
,

i podwracaj
wiar niektórych.

19. A wszake mocny stoi

grunt Boy, majc t piecz:
Zna Pan, którzy s jego; i:

Niech odstpi od niesprawie-

dliwoci wszelki, który mianu-

je imi Chrystusowe.

20. A w wielkim domu nie

tylko s naczynia zote i sre-

brne, ale te drewniane i gli-

niane, a niektóre ku uczciwo-

ci, drugie zasi ku zelywo-

ci.

21. Jeliby tedy kto samego

siebie oczyci od tych rzeczy,

bdzie naczyniem ku uczciwo-

ci, powiconem iuytecznem

Panu, do wszelakiej dobrej

sprawy zgotowanem.

22. Chro si te podliwo-
ci modzieczych, a naladuj

sprawiedliwoci, wiary, mio-

ci, pokoju, z tymi, którzy

wzywaj Chrystusa z czystego

serca.

23. Chro si take gadek

gupich i nieumiejtnych, wie-

dzc, i rodz zwady.

24*
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24. Ale suga Paski nie ma
by zwadliwy, lecz ma by u-

kadny przeciwko wszystkim,

sposobny ku nauczaniu, zych
cierpliwie znaszajcy

;

25. Któryby w cichoci nau-

cza tych, którzy si sprzeci-

wiaj, owaby im kiedy Bóg
da pokut ku uznaniu pra-

wdy,
26. Aby obaczywszy si, wy-

wikali si z sida dyjabelskie-

go, od którego pojmani s ku
czynieniu woli jego.

ROZDZIA ID.

A to wiedz, i w ostateczne

dni nastan czasy trudne.

2. Albowiem bd ludzie sa-

mi siebie miujcy, akomi,
chlubni, pyszni,bluniercy, ro-

dzicom nieposuszni, niewdzi-

czni, niepoboni,

3. Bez przyrodzonój mioci,
przymierza nietrzymajcy, po-

twarcy, niepowcigliwi, nie-

skromni, dobrych niemiuj-

4. Zdrajcy, skwapliwi, nad-
ci, rozkoszy raczej miujcy
ni miujcy Boga;
5. Którzy maj ksztat po-

bonoci, ale si skutku jej za-

parli
;

i tych si chro.
6. Albowiem z tych s ci,

którzy si wrywaj w domy,
i pojmane wiod niewiastki

grzechami obcione, które u-

wodz rozmaite podliwoci

;

7. Które si zawsze ucz, a

nigdy do znajomoci prawdy
przyj nie mog.
8. A jako Jannes i Jambres

sprzeciwiali si Mojeszowi, tak
i ci sprzeciwiaj si prawdzie,

ludzie rozumu skaonego, od-

rzuceni z strony wiary.

9. Ale nie postpi dalej
;
al-

bowiem gupstwo ich jawne

bdzie wszystkim, jako i o-

nych byo.
10. Ale ty doszed nauki

mojej, sposobu ywota mego,

przedsiwzicia wiary, nie-

skwapliwoci
,
mioci i cier-

pliwoci,

1 1 . Przeladowania, ucierpie-

nia, które mi spotkay w An-

tyjochii, w Ikonii iw Listrzech,

jakiem przeladowania podej-

mowa; a ze wszystkich wy-

rwa mi Pan.

12. Ale i wszyscy, którzy

chc pobonie y w Chrystu-

sie Jezusie, przeladowani b-
d.
13. Lecz li ludzie i zwodzi-

ciele postpi w gorsze, jako •

zwodzcy tak i zwiedzieni.

14. Ale ty trwaj w tern, cze-
;

go si nauczy, i czego po-
'

wierzono, wiedzc, od kogo
si tego nauczy.

15. A i z dziecistwa umiesz
<

Pisma wite, które ci mog^
uczyni mdrym ku zbawie-

niu przez wiar, która jest w
Chrystusie Jezusie.

16. Wszystko Pismo od Boga
jest natchnione, i poyteczne

;

ku nauce, ku strofowaniu, ku
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naprawie, ku wiczeniu, które

jest w sprawiedliwoci

;

17. Aby czowiek Boy by
doskonay, ku wszelkiej spra-

wie dobrej dostatecznie wy-

wiczony.

ROZDZIA IV.

Ja tedy owiadczam si przed

Bogiem i PanemJezusem Chry-
stusem, który ma sdzi y-
wych i umarych w sawnem
przyjciu swojem i w króle-

stwie swojem

:

2. Ka sowo Boe, nalegaj

wczas albo nie wczas, strofuj,

grom i napominaj ze wszelk

|

cierpliwoci i nauk.
3. Albowiem przyjdzie czas,

• gdy zdrowej nauki nie cier-

pi, ale wedug swoich po-
.
dliwoci zgromadz sobie sami

i nauczycieli, majc wierzbice

i uszy,

4. A odwróc uszy od pra-

wdy, a ku baniom je obróc.
; 5. Ale ty bd czuym we
* wszystkiem, cierp ze, wyko-
nywaj uczynek kaznodziei, u-

sugiwania twego zupenie do-

wód.
6. Albowiem ja ju bywam

ofiarowany, a czas rozwiza-

nia mego nadchodzi.

7. Dobrym bój bojowa, bie-

gem wykona, wiarm zacho-

wa;
8. Zatem odoona mi jest

korona sprawiedliwoci, któr
mi odda w on dzie Pan, s-
dzia sprawiedliwy, a nie tylko

378
mnie, ale i wszystkim, którzy

umiowali sawne przyjcie je-

go.

9. Staraj si, aby do mnie
przyszed rycho.
10. Albowiem Demas mi o-

puci, umiowawszy ten wiat,

i poszed do Tesaloniki, Kre-

scens do Galacyi, Tytus do

Dalmacyi

;

11. Sam tylko ukasz ze

mn jest. Marka wziwszy,
przywied ze sob

;
bo mi jest

bardzo poyteczny ku posu-
dze,

12. A Tychykam posa do
Efezu.

13. Opocz, którm zosta-

wi w Troadzie u Karpusa,

dy przyjdziesz, przynie z so-

, i ksigi, zwaszcza mem-
brany.

14. Aleksander kotlarz wiele

mi zego wyrzdzi
;
niech mu

Pan odda wedug uczynków
jego.

15. Którego i ty si strze;

albowiem si bardzo sprzeci-

wi sowom naszym.

16. W pierwszej obronie mo-
jej aden przy mnie nie sta,

alemi wszyscy opucili; niech

im to nie bdzie przyczytane.

17. Ale Pan przy mnie sta
i umocni mi, aby przez mi
zupenie utwierdzone byo ka-

zanie, a iby je syszeli wszys-

cy poganie, i byem wyrwany
z paszczki lwiej.

18. A wyrwie mi Pan z ka-

dego uczynku zego, i zacho-
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wa do królestwa swego nie-

bieskiego
;
któremu chwaa na

wieki wieków. Amen.
19. Pozdrów Pryszk, i Akwi-

l, i dom Onezyforowy.

20. Erastus zosta w Koryn-
cie, a Trofimam zostawi w
Milecie chorego.

21. Staraj si, aby przyszed
przed zim. Pozdrawia ci
Eubulus, i Pudens, i Linus, i

Klaudyja, i bracia wszyscy.

22. Pan Jezus Chrystus niech

bdzie z duchem twoim. a-
ska Boa niech bdzie z wami.
Amen.

Ten list wtóry napisany jest z Bzyrau do Tymoteusza, (który by
postanowiony pierwszym biskupem w Kfezie,) gdy Pawe powtóre

by stawiony przed cesarza Nerona.

List . Pawa Apostoa do Tytusa.

ROZDZIA I.

Pawe, suga Boy i Aposto
Jezusa Chrystusa wedug wia-

ry wybranych Boych i znajo-

moci prawdy, która jest we-

dug pobonoci,
2. Ku nadziei ywota wie-

cznego, który obieca przed

czasy wiekuistemi ten, który

nie kamie, Bóg, a objawi cza-

sów swoich,

3. To sowo swoje przez ka-

zanie, które mi jest zwierzone

wedug rozrzdzenia zbawi-

ciela naszego Boga

:

4. Tytusowi, wasnemu sy-

nowi wedug spólnej wiary,

aska, miosierdzie i pokój

niech bdzie od Boga Ojca, i

Pana Jezusa Chrystusa, zba-

wiciela naszego.

5. Dlategom ci zostawi w
Krecie, aby to, co tam jeszcze

zostaje, w rzd dobry wpra-

wi, i postanowi po miastach

starszych, jakom ci ja by roz-

kaza
;

6. Jeli kto jest bez nagany,m jednej ony, dzieci wierne

majcy, któreby nie mogy
by obwinione w zbytku, albo

niepoddane rzdowi.
7. Albowiem biskup ma by

bez nagany, jako szafarz Boy,
nie sam sobie si podobajcy,
nie gniewliwy, nie pijanica

wina, nie bitny, nie szukajcy
zysku spronego

;

8. Ale gocinny, dobre miu-
jcy, roztropny, sprawiedliwy,

witobliwy, powcigliwy,
9. Trzymajcy si onej wier-

nej mowy, która jest wedug



DO TYTUSA 1. 2. 375
nauki, iby te móg napomi-

L na nauk zdrow, i tych, któ-

i rzy si sprzeciwiaj, przeko-

I nywa

;

10. Albowiem jest wiele rz-
1 dowi niepoddanycli, próno-
' mównycb, i zwodzicieli myli,
: a najwicej tych, którzy s z

t obrzeski,

11. Którym trzeba usta za-

j
tka

;
którzy cae domy pod-

wracaj, uczc rzeczy niesu-

i sznych dla zysku spronego.
12.Powiedzia niektóry z nich

wasny ich prorok : Kreteczy-
cy zawsze s kamcami, zemi
bestyjami, brzuchami leniwe-

mi.

13. To wiadectwo jest pra-

wdziwe
;
dla której przyczyny

ostro ich karz, aby zdrowi by-

li w wierze.

14. Nie pilnujc ydowskich
bani i przykaza ludzi tych,

którzy si odwracaj od pra-

wdy.
15. Wszystko czyste czy-

stym, lecz pokalanym i nie-

wiernym niemasz nic czystego,

\
ale pokalany jest i umys i su-

mienie ich.

16. Udawaj, e Boga znaj

;

ale uczynkami swemi tego si
zapieraj, bdc obrzydymi i

nieposusznymi, a do wszelkie-

£ go dobrego uczynku nie spo-

I

sobnymi.

RODZIA H.

A ty mów, co naley na zdro-w nauk.

2. Starcy, aby byli trzewi,
powani, roztropni, zdrowi w
wierze, w mioci, w cierpli-

woci.
3. Take i stare niewiasty

niech chodz w ubiorze przy-

stojnym, jako przystoi wi-
tym

;
niech nie bd potwar-

liwe, nie kochajce si w wielu

wina, poczciwych rzeczy nau-

czajce
;

4. Aby modych pa rozumu
uczyy, jakoby mów swoich,

i dziatki miowa miay,
5. A byy roztropne, czyste,

domu pilne, dobrotliwe, m-
omswym poddane, aby sowo
Boe nie byo blunione.
6. Modzieców take napo-

minaj, aby byli trzewi;

7. We wszystkiem samego
siebie wystawiajc za wzór
dobrych uczynków, majc w
nauce cao, powag,
8. Sowo zdrowe, nienaga-

nione, aby ten, ktoby si sprze-

ciwi, zawstydzi si musia,
nie majc nic, coby o was mia
zego mówi.
9. Sug nauczaj

,
aby byli pod-

dani panom swoim, we wszyst-

kiem si im podobajc, nie od-

mawiajc,
10. Wniczem nie oszukujc,

ale we wszystkiem wierno
uprzejm pokazujc, aby nau-

k zbawiciela naszego Boga
we wszystkiem zdobili.

11. Albowiem okazaa si
aska Boa, zbawienna wszyst-

kim ludziom,



376 AD TITUM 2. 3.

12. wiczca nas, abymy
odrzekszy si niepobonoci
i wieckich podliwoci, trze-

wi, i sprawiedliwie i pobo-
nie yli na tym wiecie,

13. Oczekujc onej bogosa-
wionej nadziei, i objawienia
chway wielkiego Boga i zba-

wiciela naszego Jezusa Chry-
stusa

;

14. Który da samego siebie

za nas, aby nas wykupi od
wszelkiej nieprawoci, i oczy-

ci sobie samemu lud wasny,
gorliwie naladujcy dobrych
uczynków.

15. To mów i napominaj, i

strofuj ze wszelk powag;
aden tob niechaj nie gardzi.

ROZDZIA m.

Napominaj ich, aby zwierz-

chnociom i przeoestwom
poddanymi i posusznymi by-
li, i aby do kadego dobrego
uczynku gotowymi byli

;

2. Nikogo nie lyli, nie byli

zwadliwymi, ale ukadnymi,
okazujc wszelk skromno
przeciwko wszystkim ludziom.

3. Albowiem i mymy byli

niekiedy gupimi, upornymi,
bdzcymi, suc podliwo-
ciom i rozkoszom rozmaitym,
w zoci i w zazdroci mieszka-
jc, przemierzymi, jedni dru-
gich nienawidzcymi,
4. Ale gdy si okazaa do-

brotliwo imio ku ludziom
zbawiciela naszego Boga,

5. Nie z uczynków sprawie-
dliwoci, którebymy my czy-

nili, ale podug miosierdzia
swego zbawi nas przez omy-
cie odrodzenia i odnowienia
Ducha witego,
6. Którego wyla na nas obfi-

cie przez Jezusa Chrystusa,
zbawiciela naszego,

7. Abymy usprawiedliwieni

bdc ask jego, stali si
dziedzicami wedug nadziei

ywota wiecznego.

8. Wierna to mowa; a chc,

.

aby ty to twierdzi, aby si
starali

,
jakoby w dobrych

uczynkach przodkowali, któ-
rzy uwierzyli Bogu.
9. A te rzeczy s dobre i lu-

dziom poyteczne; a gupich
gadek i wyliczania rodzajów i

sporów i swarów zakonnych
pohamuj

;
albowiem s niepo-

yteczne i próne.
10. Czowieka heretyka po

pierwszem i wtórem napomi-
naniu strze si,

11. Wiedzc, i takowy jest

wywrócony i grzeszy, bdc
sam wasnym sdem swoim
osdzony.
12. Gdy pol do ciebie Ar-

temana albo Tychyka, staraj

si, aby do mnie przyszed do
Nikopolim; bom tam posta-

nowi zimowa.

13. Zenasa nauczonego w za-

konie, i Apollona pilnie odpro-
wad, aby im na niczem nie

schodzio.

14. A niech si ucz i nasi
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w dobrych uczynkach przod-

kowa, gdzie tego potrzeba,

eby nie byli nieuytecznymi.

15. Pozdrawiaj ci, którzy

s ze mn wszyscy. Pozdrów
tych, którzy nas miuj w wie-

rze. aska Boa niech bdzie
ze wszystkimi wami. Amen.

Ten list do Tytusa, który by postanowiony pierwszym biskupem

zboru Kreteskiego, napisany jest z Nikopolu, miasta Macedo-
skiego.

List . Pawa Apostoa
do Filemona.

ROZDZIA JEDEN.

Pawe, wizie Chrystusa Je-

|

zusa i Tymoteusz brat, File-

monowi miemu a pomocniko-

; wi naszemu,

2. I Apfii miej, i Achipowi,

spóecznemu naszemu bojo-
' wnikowi, i zborowi, który jest

w domu twoim.

3. aska wam i pokój niech

j

bdzie od Boga, Ojca naszego,

i Pana Jezusa Chrystusa.

4. Dzikuj Bogu mojemu
zawsze wzmiank czynic o

tobie w modlitwach moich,

5. Syszc o mioci twojej i

o wierze, któr masz przeciw-

ko Panu Jezusowi, i przeciw-

ko wszystkim witym

;

6. Aby spóeczno wiary

twojej bya skuteczna ku po-

znaniu wszystkiego dobrego,

które w was jest przez Chry-

stusa Jezusa.

7. Albowiem rado wielk
mamy i pociech z mioci
twojej, bracie! i wntrznoci
witych s ochodzone przez

ci.

8. Przeto cho mam wielk
bezpieczno w Chrystusie, a-

bym ci rozkaza, co przyna-

ley:

9. Jednak dla mioci raczej

prosz, takowym bdc, to

jest Pawe stary, a teraz i wi-
zie Jezusa Chrystusa.

10. Prosz ci tedy za synem
moim Onezymem, któregom
urodzi w wizieniu mojem

;

11. Który tobie niekiedy by
niepoyteczny, ale teraz tobie

i mnie bardzo poyteczny;

któregom odesa.

12. Przeto go ty jako wn-
trznoci moje przyjmij.

13. Któregom ja chcia przy

sobie zatrzyma, aby mi po-
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sugiwa zamiast ciebie w wi-
zieniu dla Ewangielii.

14. Ale bez woli twojej nie

chciaem nic uczyni, aby do-
bry twój uczynek nie by jako
z przymuszenia, ale z dobrej
woli.

15. Albowiem sn dla tego
odczy si by na chwil od
ciebie, aby go za mia wie-

cznie,

16. Ju nie jako sug, ale

wicej ni sug, to jest brata
miego, zwaszcza mnie, a jako
daleko wicej tobie i wedug
ciaa i w Panu.
17. Przeto maszli mi za to-

warzysza, przyjmij go jako
mi.
18. A jeli w czem niepraw,

albo co winien, to mnie przy-
czytaj.

19. Jam Pawe napisa rk

moj, ja nagrodz, e nie
rzek, ie mi i samego siebie

winien.

20. Tak, bracie! niech ci w
tern uyj w Panu, ochod
wntrznoci moje w Panu.

21. Pewien bdc posusze-
twa twego, pisaem ci, wie-
dzc, e i wicej, ni mówi,
uczynisz.

22. Zaraz mi te i gospod
zgotuj

;
albowiem spodziewam

si, i wam przez modlitwy
wasze darowany bd.
23. Pozdrawiaj ci Epafras,

spówizie mój w Chrystusie
Jezusie,

24. Marek, Arystarchus, De-
mas, ukasz, pomocnicy moi.

25. aska Pana naszego Je-

zusa Chrystusa niech bdzie z

duchem waszym. Amen.

Ten list do Filernona napisany jest z Rzymu przez Onezyma
sug.

List . Pawa Apostoa do ydów.

wszystkich rzeczy, przez któ-

rego i wieki uczyni.

3. Który bdc jasnoci
chway i wyraeniem istnoci
jego, i zatrzymujc wszystkie

rzeczy sowem mocy swojej,

oczyszczenie grzechów naszych
przez samego siebie uczyniw-

RODZIA I.

Czstokro i wieloma sposo-

bami mawia niekiedy Bóg
ojcom przez proroków;
2. W te dni ostateczne mówi
nam przez Syna swego, któ-

rego postanowi dziedzicem



szy, usiad na prawicy maje-

statu na wysokociach,

4. Tem si zacniejszym staw-

szy nad Anioy, czem zacniej-

sze nad nie odziedziczy imi.

5. Albowiem któremu kiedy

z Anioów rzek: Ty jest syn

mój, jam ci dzi spodzi? I

jj

zasi: Ja mu bd ojcem, a

on mnie bdzie synem?

6. A zasi, gdy wprowadza

pierworodnego na okrg wia-
ta, mówi: A niech si mu
kaniaj wszyscy Anioowie

Boy.
7. A zasi o Anioach mówi

:

Który Anioy swoje czyni du-

chami, a sugi swoje pomie-

niem ognistym.

8. Ale do Syna mówi : Sto-

lica twoja, o Boe ! na wieki

j
wieków; laska sprawiedliwoci

jest laska królestwa twego.

9. Umiowae sprawiedli-

wo, a nienawidzie niepra-

I woci; przeto pomaza ci,

i oBoe ! Bóg twój olejkiem we-

! sela nad uczstników twoich.

10. 1 ty, Panie ! na pocztku

1 ugruntowa ziemi, a niebiosa

s dzieem rk twoich.

11. One pomin, ale ty zo-

stajesz
;
a wszystkie jako szata

zwiotszej.

12. A jako odzienie zwiniesz

je, i bd odmienione; ale ty

[
tene jest, a lata twoje nie

ustan.
13. A do którego kiedy z

Anioów rzek : Sid po pra-

wicy mojej, dokd nie poo

379

nieprzyjació twoich podnó-
kiem nóg twoich?

14. Izali wszyscy nie s du-

chami usugujcymi, którzy

na posug bywaj posani dla

tych, którzy zbawienie odzie-

dziczy maj?

RODZIA II.

Przeto musimy tem pilniej

przestrzega tego, comy sy-

szeli, bymy sn nie przecie-

kli.

2. Bo poniewa przez Anioy
mówione sowo byo pewne,

a kade przestpstwo i nie-

posuszestwo wzio sprawie-

dliw zapat pomsty

:

3. Jako my ucieczemy, jeli

zaniedbamy tak wielkiego zba-

wienia, które wziwszy pocz-

tek opowiadania przez samego

Pana od tych, którzy go sy-

szeli, nam jest potwierdzone?

4. Którym i Bóg wiadectwo
wydawa przez znamiona i cu-

da i rozliczne mocy, i przez

udzielanie Ducha witego we-

dug woli swojej.

5. Albowiem nie Anioom
podda wiat przyszy, o któ-

rym mówimy.
6. A wiadczy kto na nie-

którem miejscu, mówic: Có
jest czowiek, i na pami-
tasz, albo syn czowieczy, i
go nawiedzasz?

7. Na ma chwil mniej-

szym uczynie go od Anioów,

chwa i czci ukoronowae

DO YDÓW 1. 2.



380 AD HEBRAEOS 2. 3.

go, i postanowie go nad u-

czynkami rk twoich,

8. Wszystko podda pod
nogi jego. A poddawszy mu
wszystko, nic nie zostawi, co-

by mu poddanego nie byo;
lecz teraz jeszcze nie widzimy,
aby mu wszystko poddane
byo.
9. Ale tego, który na ma

chwil mniejszym sta si od
Anioów,Jezusa widzimy przez

ucierpienie mierci chwa i

czci ukoronowanego
,

aby
z aski Boej za wszystkich

mierci skosztowa.
10. Albowiem naleao na

tego, dla którego jest wszyst-

ko, i przez którego jest wszyst-

ko, aby wiele synów do chwa-

y przywodzc, wodza zba-

wienia ich przez ucierpienie

doskonaym uczyni.

11. Bo ten, który powica,
i ci, którzy bywaj powice-
ni, z jednego s wszyscy, dla

której przyczyny nie wstydzi

si, ich brami nazywa,
12. Mówic: Opowiem imi

twoje braciom moim, w po-

rodku zgromadzenia piewa
ci bd.
13. I zasi: Ja w nim ufa
bd; a zasi: Oto ja i dzieci,

które mi da Bóg.

14. Poniewa tedy dzieci spó-

eczno maj ciaa i krwi, i

on take sta si ich uczstni-

kiem, aby przez mier znisz-

czy tego, który mia wadz
mierci, to jest dyjaba,

15. A iby wyswobodzi tych,

którzy dla bojani mierci po
wszystek czas ywota podlegli

byli niewoli.

16. Bo zaiste nigdzie nie przy-

j Anioów, ale nasienie Abra-
hamowe przyj.
17. Skd mia bywewszyst-

kiem podobny braciom, aby
by miosiernym i wiernym
najwyszym kapanem w tern,

co si u Boga na ubaganie za

grzechy ludzkie dzia miao.

18. Albowiem e sam cier-

piabdc kuszony, moe tych,

którzy s w pokusach, rato-

wa.

RODZIA m.
Przeto, bracia wici, powo-
ania niebieskiego uczstnicy

!

obaczcie Apostoa i Najwysze-
go Kapana wyznania naszego,

Chrystusa Jezusa,

2. Wiernego temu, który go
postanowi, jako i Mojesz by
we wszystkim domu jego.

3. Albowiem tern wikszej
chway ten nad Mojesza go-

dzien, im wiksz cze ma
budownik domu, nieli sam
dom.
4. Bo kady dom bywa bu-

dowany od kogo; ale który
wszystkie rzeczy zbudowa,
Bóg jest.

5. A byci Mojesz wierny we
wszystkim domu jego, jako
suga, na wiadectwo tego, co

potóm miao by mówione.
6. Ale Chrystus jako syn nad
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domem swoim panuje, które-

go domem my jestemy, jeli

tylko t pewn ufno i t
chwa nadziei a do koca
stateczn zachowamy.

7. Przeto jako mówi Duch

wity : Dzi, jelibycie gos

jego usyszeli,

8. Nie zatwardzajcie serc

waszych, jako w rozdranie-

niu, w dzie onego pokusze-

nia na puszczy,

9. Gdzie mi kusili ojcowie

wasi, i dowiadczali mi, i wi-

dzieli sprawy moje przez czter-

dzieci lat.

10. Dlategom si rozgniewa

na ten naród i rzekem : Ci za-

j
wsze bdz sercem, a oni nie

* ponawaj dróg moich.

11. Jakom przysig w gnie-

’ wie moim, e nie wnijd do

|
odpocznienia mojego.

12. Patrzcie, bracia ! bysn
nie byo w którym z was ser-

ce ze i niewierne, któreby od-

stpowao od Boga ywego

;

13. Ale napominajcie jedni

drugich na kady dzie, póki

si Dzi nazywa, aby kto z

was nie by zatwardzony o-

szukaniem grzechu.

14. Albowiem stalimy si
uczstnikami Chrystusa, je-

lie tylko pocztek tego grun-

tu a do koca stateczny za-

chowamy.
i 15. Przeto póki bywa rze-

czone: Dzi, jelibycie gos
jego usyszeli, nie zatwardzaj-

cie serc waszych, jako w o-

nem rozdranieniu.

16.Albowiem niektórzy usy-

szawszy, rozdranili Pana, ale

nie wszyscy, którzy byli wy-

szli z Egiptu przez Mojesza.

17. A na któryche si gnie-

wa przez czterdzieci lat? I-

zali nie na tych, którzy grze-

szyli, których ciaa polegy

na puszczy?

18. A któryme przysig,

e nie mieli wnij do odpo-

cznienia jego? Aza nie tym,

którzy byli nieposusznymi?

19. 1 widzimy, i tam nie mo-

gli wnij dla niedowiarstwa.

EODZIA IV.

Bójmy si tedy, aby sn za-

niedbawszy obietnicy o wej-

ciu do odpocznienia jego, nie

zda si kto z was by upole-

dzony.

2. Albowiem i nam zwiasto-

wana jest Ewangielija jako i

onym; ale im nie pomogo
sowo, które syszeli, przeto

i nie byo zczone z wiar
tych, którzy syszeli.

3. Albowiem wnijdziemy do

odpocznienia, którzymy u-

wierzyli
,

jako powiedzia

:

Przetoem przysigw gniewie

moim, e nie wnijd do od-

ocznienia mojego; cho do-

onane s dziea Boe od za-

oenia wiata.

4. Albowiem tak powiedzia

na jednem miejscu o siódmym
dniu: I odpocz Bóg dnia
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siódmego od wszystkich spraw
swoich.

5. A tu zasi : e nie wnijd
do odpocznienia mego.
6. Poniewa tedy to zostaje,

e niektórzy wchodz do nie-

go, a ci, którym pierwej zwia-

stowano, nie weszli dla niedo-

wiarstwa,

7. Zasi naznacza dzie nie-

który: Dzi, mówic przez Da-
wida po tak dugim czasie (ja-

ko powiedziano:) Dzi, jeli-

bycie gos jego usyszeli, nie

zatwardzajci serc waszych.

8. Albowiem jeliby im Jo-

zue odpocznienie sprawi, nie

mówiby by potem o inszym
dniu.

9. A tak zostaje jeszcze od-

pocznienie ludowi Boemu.
10. Albowiem ktobykolwiek

wszed do odpocznienia jego,

i on take odpocz od spraw
swoich, jako i Bóg od swoich.

11. Starajmy si tedy, aby-
my weszli do onego odpo-
cznienia, eby kto nie wpad
w tene przykad niedowiar-

stwa.

12. Bo ywe jest sowo Bo-
e, i skuteczne, i przeraliwsze
nad wszelki miecz po obu stro-

nach ostry, i przenikajce a
do rozdzielenia i duszy i du-
cha, i stawów, i pików, i ro-

zeznawajce myli i zdania
serdeczne.

13. A niemasz adnego stwo-

rzenia, któreby nie byo jawne
przed obliczem jego

;
owszem

wszystkie rzeczy obnaone s
i odkryte oczom tego, o któ-

rym mówimy.
14. Przeto majc najwysze-

go kapana wielkiego, który
przenikn niebiosa, Jezusa,

Syna Boego, trzymajmy si
tego wyznania.

15. Albowiem nie mamy naj-

wyszego kapana, któryby
nie móg z nami cierpie
krewkocinaszych,lecz skuszo-
nego we wszystkiem na podo-
biestwo nas, oprócz grzechu.

-

16. Przystpmy tedy z ufno-

ci do tronu aski, abymy
dostpili miosierdzia, i ask
znaleliku pomocy cza,su przy-

godnego.

ROZDZIA V.
•

Albowiem kady najwyszy
kapan z ludzi wzity za ludzi

bywa postanowiony w tych

rzeczach, które do Boga nale-

, to jest, aby ofiarowa dary,

i ofiary za grzechy.

2. Któryby móg, jako przy-

stoi, uali si nieumiejtnych
i bdzcych, bdcy sam obo-
ony krewkoci.
3. A dla tej jest powinien,

jako za lud, tak i sam za si
ofiarowa za grzechy.

4. A nikt sobie tej czci nie

bierze, tylko ten, który bywa
powoany od Boga jako i

Aaron.

5. Tak i Chrystus nie sam
sobie tej czci przywaszczy,
aby si sta najwyszym ka-
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planem
;

ale ten, który mu
rzek : Syn mój jeste ty, jam

ci dzi spodzi.

6. Jako i na inszem miejscu

mówi : Ty jest kapanem na

wieki wedug porzdku Mel-

ckisedekowego.

7. Który za dni ciaa swego

modlitwy i unione proby do

tego, który go móg zachowa

od mierci, z woaniem wiel-

kiem i ze zami ofiarowa, i

wysuchany jest dla uczciwo-

ci.

8. A cho by Synem Boym,
wszake z tego, co cierpia,

nauczy si posuszestwa.

9. A tak doskonaym bdc,
sta si wszystkim sobie po-

susznym przyczyn zbawie-

nia wiecznego,

10. Nazwany bdc od Boga

kapanem najwyszymwedug
porzdku Melchisedekowego.

11. O którym wieleby si

miao mówi, i trudnych rzeczy
* do wyoenia; alecie si wy
i stali leniwi ku suchaniu.

12. Albowiemmajcby nau-

5 czycielami wzgldem czasu,

i zasi potrzebujecie, aby was

uczono, które s pierwsze po-

' cztki mów Boych, i stalicie

si jako mleka potrzebujcy,

a nie twardego pokarmu.

13. Bo kady, co si tylko

mlekiem karmi, ten nie jest

powiadomy mowy sprawiedli-

, woci; (gdy jest niemowl-
. tkiem,)

14. Ale doskonaym naley

twardy pokarm, to jest tym,

którzy przez przyzwyczajenie

maj zmysy wywiczone ku
rozeznaniu dobrego i zego.

RODZIA VI.

Przeto zaniechawszy pocz-

tkowych nauk o Chrystusie,

miejmy si ku doskonaoci,

nie znowu zakadajc grunty

pokuty od uczynków mar-

twych, i wiary w Boga,

2. Nauki o chrzcie i o wka-
daniu rk i o powstaniu u-

maryck i o sdzie wiecznym

;

3. A to uczynimy, jeli tylko

Bóg dopuci.

4. Albowiem nie moebne
jest, aby ci, którzy s raz o-

wieceni, i skosztowali daru

niebieskiego, i uczstnikami

si stali Ducha witego,
5. Skosztowali te dobrego

sowa Boego, i mocy przy-

szego wieku,

6. Gdyby odpadli, aby si

za odnowili ku pokucie, jako

ci, którzy sobie znowu krzy-

uj Syna Boego, i jawnie go

sromoc.
7. Albowiem ziemia, która

czsto na si przychodzcy

deszcz pije, i rodzi ziele przy-

godne tym, którzy j spra-

wuj, bierze bogosawiestwo
od Boga;
8. Lecz która przynosi cier-

nie i osty, odrzucona jest i

bliska przeklstwa, która na

koniec bywa spalona.

9. A wszake, najmilsi! pe-
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wilimy o was co lepszego i

zbawienia bliszego, chocia
tak mówimy.
10. Albowiem nie jest Bóg

niesprawiedliwy, aby zapami-
ta pracy waszej i pracowitej
mioci, którcie okazali ku
imieniu jego, gdycie suyli
witym i jeszcze suycie.
11. A damy, aby kady z

was to staranie pokazywa
ku nabyciu zupenej nadziei

a do koca.
12. Abycie nie byli gnuny-

mi, ale naladowcami tych,

którzy przez wiar i cierpli-

wo odziedziczyli obietnic.

13. Albowiem Bóg obietnic
czynic Abrahamowi, gdy nie

mia przez kogo wikszego
przysidz, przysig przez sie-

bie samego,

14. Mówic : Zaiste bogosa-
wic bogosawi ci bd, i roz-

mnaajc rozmno ci.

15. A tak dugo czekajc,
dostpi obietnicy.

16. Ludzie wprawdzie przez
wikszego przysigaj, a przy-
siga, która si dzieje ku po-

twierdzeniu, jest midzy nimi
kocem wszystkich sporów.
17. Dlatego te Bóg chcc do-

statecznie okaza dziedzicom
obietnicy nieodmienno rady
swojej, uczyni na to przysi-

ga
18. Abymy przez dwie rze-

czy nieodmienne (w których
niemoebne, aby Bóg kama,)
warown pociech mieli, my,

którzymy si uciekli ku o-

trzymaniu wystawionej na-

dziei,

19. Któr mamyjako kotwi-
c duszy, i bezpieczn, i pe-

wn, i wchodzc a wewntrz
za zason,
20. Gdzie przewodnik dla

nas wszed Jezus, stawszy si
wedug porzdku Melchisede-

kowego najwyszymkapanem
na wieki.

KODZIA Vn.

Albowiem ten Melehisedek
by król Salem, kapan Boga
najwyszego, który zaszed
drog Abrahamowi, gdy si
wraca od poraki królów, i

bogosawi mu.
2. Któremu i dziesiciny ze

wszystkiego udzieliAbraham;
który najprzód wykada si
król sprawiedliwoci, potem
te król Salem, co jest, król

pokoju.

3. Bez ojca, bez matki, bez
rodu, ani pocztku dni, ani

koca ywota nie majc, ale

przypodobany bdc Synowi
Boemu, zostaje kapanem na
wieki.

4. Obaczcie tedy, jako wiel-

ki ten by, któremu te dzie-

sicin z upów da Abraham
patryjarcha.

5. A ci, którzy s z synów Le-

wiego, urzd kapaski przyj-

mujcy, rozkazanie maj, aby
brali dziesicin od ludu we-
dug zakonu, to jest, od bra-
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ci swoich, cho wyszli z biódr

Abrahamowych.

6. Ale ten, którego ród nie

i jest poczytany midzy nimi,

dziesicin wzi od Abraha-
!

ma, i temu, który mia obie-

tnic, bogosawi.

7. A bez wszelkiego sporu

; mniejszy od wikszego bogo-

\ sawiestwo bierze.

8. A tu dziesiciny bior lu-

[

dzie, którzy umieraj ;
tam za-

[
si on, o którym wiadczono,

i yje.

I

1

9. A i tak rzek, i sam Le-

wi, który dziesiciny bierze,

da w Abrahamie dziesicin,

j
10. Albowiem jeszcze by w

1 biodrach ojcowskich, gdy wy-

j
szed przeciwko niemu Melchi-

j
sedek.

11. A przeto byali dosko-

(
naoó przez kapastwo le-

' witskie, (gdy za niego wyda-

i ny jest zakon ludowi), jaka
I tego jeszcze bya potrzeba, a-

3 by inszy kapan wedug po-

't rzdku Melchisedekowego po-

I wsta, a nie by wedug porzd-
ku Aaronowego mianowany?

12. A poniewa kapastwo
jest przeniesione, musi te i

zakon przeniesiony by.

13. Bo ten, o którym si to

i mówi, inszego jest pokolenia,

I z którego aden nie suy o-

[
tarzowi.

Id. Albowiem jawna jest, i
!• z pokolenia Judowego poszed

:
Pan nasz, o którem pokoleniu

p.

nic z strony kapastwa nie

mówi Mojesz.

15. Owszem obficie to jeszcze

i z tego jawna jest, i powsta
inszy kapanwedugporzdku
Melchisedekowego,

16. Który si sta nie wedug
zakonu przykazania cielesne-

go, ale wedug mocy ywota
nieskazitelnego.

17. Albowiem tak wiadczy

:

Ty jest kapanem na wieki

wedug porzdku Melchisede-

kowego.
18. Bo si stao zniesienie one-

go przyszego przykazania dla

saboci jego i niepoytku.

19. Bo niczego do doskona-

oci nie przywiód zakon
;
ale

na miejsce jego wprowadzona

jest lepsza nadzieja, przez któ-

r si przybliamy do Boga.

20. A to i wzgldem tego; e
nie bez przysigi jest wpro-

wadzona.

21. Bo si oni bez przysigi

kapanami stawali, a ten z

przysig przez tego, który

rzek do niego: Przysig Pan,

a nie bdzie tego aowa : Ty
jest kapanem na wieki we-

dug porzdku Melchisedeko-

wego,

22. Tak dalece lepszego przy-

mierza sta si rkojmi Jezus.

23. Wic te onych wiele by-

wao kapanów dlatego, i im

mier nie dopucia, zawsze

trwa.
24. Ale ten, i na wieki zo-

staje, wieczne ma kapastwo,
25
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25. Przeto i doskonale zba-

wi moe tych, którzy przeze
przystpuj do Boga, zawsze

yjc, aby ordowa za nimi.

26. Takiego zaiste przystao

nam mie najwyszego kapa-
na, witego, niewinnego, nie-

pokalanego, odczonego od

grzeszników, i któryby si sta

wyszy nad niebiosa

:

27. Któryby nie potrzebowa

na kady dzie, jako oni naj-

wysi kapani, pierwej za swo-

je grzechy wasne ofiar spra-

wowa, a potem za ludzkie;

bo to uczyni raz samego sie-

bie ofiarowawszy.

28. Albowiem zakon ludzi

podlegych krewkoci stano-

wi za najwyszychkapanów

;

ale sowo przysigi, które si

stao po zakonie, postanowio

Syna Boego doskonaego na

wieki.

ROZDZIA VIII.

Ale suma tego, co si mówi,

ta jest : I takiego mamy naj-

wyszego kapana, który u-

siad na prawicy stolicy wiel-

monoci na niebiesiech
;

2. Sug bdc witnicy, a

prawdziwego onego przyby-

tku, który Pan zbudowa, a

nie czowiek.

3. Albowiem kady najwy-
szy kapan ku ofiarowaniu da-

rów i ofiar bywa postanowio-

ny, skd potrzeba byo, aby
i ten mia, coby ofiarowa.

4. Bo gdyby by na ziemi,

nie byby kapanem, pókiby

zostawali oni kapani, którzy

wedug zakonu dary ofiaruj,

5. Którzy su ksztatowi i

cieniowi rzeczy niebieskich, ja-

ko Mojeszowi od Boga powie-

dziane byo, gdy mia doko-
czy przybytku : Patrzaje,

(mówi,) aby uczyni wszyst-

ko wedug ksztatu, który
jest okazany na tej górze.

6. Ale teraz nasz kapan tern

zacniejszego urzdu dostpi,

im jest porednikiem lepszego

rzymierza, które lepszemi o-

ietnicami jest utwierdzone.

7. Bo gdyby ono pierwsze

byo bez przygany, tedyby
wtóremu nie szukano miejsca.

8. Albowiem ganic ydów,
mówi : Oto dni id, mówi Pan,

gdy uczyni z domem Izrael-

skim i z domem Judzkim przy-

mierze nowe,

9. Kie wedug przymierza,

którem uczyni z ojcami ich !

w dzie, któregom ich uj za

rk ich, abym ich wywiód z

ziemi Egipskiej
;
albowiem oni

j

nie zostali w tern przymierzu
t

mojem, a Jam ich zaniedba,

mówi Pan.

10. Przeto to jest przy-

mierze, które postanowi z ;

domem Izraelskim po tych •

dniach, mówi Pan : Dam pra-

wa moje w myl ich, i na ser-

cach ich napisz je, i bd Bo-

giem ich, a oni bd ludem
moim.
11. I nie bdzie uczy aden
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bliniego swego, i aden brata

swego, mówic : Poznaj Pana

;

albowiem wszyscy mi pozna-

j, od najmniejszego z nich a
do najwikszego z nich.

12. Bo miociw bd nie-

prawociom ich, a grzechów
ich i nieprawoci ich nie wspo-
mn wicej.

13. A gdy mówi: Nowe;
pierwsze czyni wiotchem; a
to, co wiotszej e i zstarzeje si,

bliskie jest zniszczenia.

ROZDZIA IX.

Amiaoó i pierwsze ono przy-

mierze ustawy okoo suby
Boej i witnic wieck.
2. Albowiem sprawiony by

przybytek pierwszy,w którym
by wiecznik, i stó, i poka-
dne chleby, który zwano wi-
tnic.

3. A za drug zason by
przybytek, który zwano wi-
tnic najwitsz,
4. Majc zot kadzielnic, i

skrzyni przymierza zewszd
zotem powleczon, w której

byo wiadro zote, majce w
sobie mann, i laska Aarono-
wa, która bya zakwitna, i

tablice przymierza.

5. A nad skrzyni byli Che-
rubinowie chway, którzy za-

cieniali ubagani, o których
rzeczach teraz nie potrzeba
mówi o kadej z osobna.

6. A to gdy tak przygoto-
wano, do pierwszego przy-

bytku zawsze wchodz kapa-
ni, suby Boe odprawujc;

7. Ale do drugiego raz w rok
sam najwyszy kapan, nie

bez krwi, któr ofiaruje sam
za si i za ludzkie niewiado-

moci.
8. Przez co daje zna Duch
wity, ijeszcze niebya obja-

wiona droga do witnicy, pó-

ki jeszcze trwa pierwszy przy-

bytek,

9. Który by wzorem na ten

teraniejszy czas, w którym
dary i ofiary bywaj ofiaro-

wane, które nie mog w su-

mieniu doskonaym uczyni
tego, co sub Bo odpra-

cuje;

10. Tylko w pokarmach i w
napojach i w rónych omyWa-
niach i w ustawach cielesnych

a do czasu naprawienia wo-
one byy.
11. Ale Chrystus przyszed-

szy, najwyszy kapan przy-

szych dóbr, przez wikszy i

doskonalszy przybytek, nie

rk zbudowany, to jest, nie

tego budynku;
12. Ani przez krew kozów i

cielców, ale przez wasn krew
swoj wszed raz do witnicy,
znalazszy wieczne odkupienie.

13. Albowiem jeli krew wo-
ów i kozów i popió jaowicy
pokrapiajcy splugawione po-
wica ku oczyszczeniu ciaa

:

14. Jako daleko wicej krew
Chrystusowa, który przez Du-
cha wiecznego samego siebie

25*
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ofiarowa nienaganionym Bo-

gu, oczyci sumienie wasze od

uczynków martwych ku su-

eniu Bogu ywemu?
15. I dlatego jest nowego

testamentu porednikiem,aby,

gdyby mier nastpia na od-

kupienie onych wystpków,
które byy pod pierwszym

testamentem, ci, którzy s po-

woani, wzili obietnic wie-

cznego dziedzictwa.

16. Albowiem gdzie jest te-

stament, potrzeba, aby mier
nastpia tego, który czyni

testament.

17. Bo testament tych, którzy

zmarli, mocny jest, gdy jesz-

cze nie jest wany, póki yje
ten, co testament uczyni.

18. Skd ani on pierwszy

testament bez krwi nie by
powicony.
19. Albowiem gdy Mojesz

wszystko przykazanie wedug
zakonu opowiedzia wszystkie-

mu ludowi, wziwszy krew
cielców i kozów z wod i z

wen szaratow i z hizopem,

i same ksigi i lud wszystek

pokropi,

20. Mówic: Ta jest krew
przymierza, które wam Bóg
przykaza.

21. Do tego i przybytek i

wszystko naczynie do suby
Boj nalece krwi take
pokropi.

22.A niemal wszystko wedug
zakonu krwi oczyszczone by-

wa, a bez rozlania krwi nie

bywa odpuszczenie grzechów.

23. A tak potrzeba byo, aby
ksztaty onych rzeczy, które

s na' niebie, temi rzeczami

byy oczyszczone, a same rze-

czy niebieskie lepszemi ofiara-

mi, nieli te.

24. Albowiem Chrystus nie

wszed do witnicyrk uczy-

nionej, któraby bya wizerun-

kiem prawdziwej, ale do sa-

mego nieba, aby si teraz oka-

zywa przed oblicznoci Bo-

za nami.

25. A nie iby czsto ofiaro-

wa samego siebie, jako naj-

wyszy kapan wchodzi do

witnicy co rok ze krwi cu-

dz;
26. (Bo inaczej musiaby by

czstokro cierpie od pocz-
tku wiata), lecz teraz przy

skoczeniu wieków raz obja-

wiony jest ku zgadzeniu grze-

chu przez ofiarowanie samego

siebie.

27. A jako postanowiono lu-

dziom, raz umrze, a potem
bdzie sd

:

28. Tak i Chrystus, raz bdc
ofiarowany na zgadzenie wielu

grzechów, drugi raz si bez

grzechu okae tym, którzy go

oczekuj ku zbawieniu.

ROZDZIA X.

Albowiem zakon majc cie
przyszych dóbr, a nie sam
obraz rzeczy, jednakiemi ofia-

rami, które na kady rok u-
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stawicznie ofiaruj, nigdy nie

moe tych, którzy do nich

przystpuj, doskonaymi u-

czyni.

2. Bo inaczej przestanoby ich

byo ofiarowa, przeto, eby
ju nie mieli adnego sumienia

o grzechy ci, którzy ofiaruj,

bdc raz oczyszczeni.

3. Ale przy tych ofiarach

dzieje si przypominanie grze-

chów na kady rok.

. 4. Albowiem nie mona rzec,

aby krew woów i kozów
miaa gadzi grzechy.

5. Przeto wchodzc na wiat,

mówi: Ofiary i obiaty nie chcia-

e, ale mi ciao sposobi.

6. Caopalenia i ofiary za

grzech nie upodobay si.

7. Tedym rzek : Oto id (na

pocztku ksig napisano o

mnie,) abym czyni, o Boe!
wol twoj

;

8. Powiedziawszy wyej : e
ofiary i obiaty i caopalenia i

ofiary za grzech nie chcia, ani

sobie upodoba, (które wedug
zakonu bywaj ofiarowane.)

9. Tedy rzek : Oto id, abym
czyni, o Boe! wol twoj;
znosi pierwsze, aby wtóre po-

stanowi.

10. Przez któr wol jeste-

my powiceni przez ofiar

ciaa Jezusa Chrystusa raz u-

czynion.

11. A wszelkie kapan stoi

na kady dzie, sub Bo
odprawujc, ajednakie ofiary

czstokro ofiarujc, które ni-

gdy grzechów zgadzi nie

mog.
12. Lecz ten jedn ofiar o-

fiarowawszy za grzechy, na
wieki siedzi na prawicy Boej,

13. Na koniec oczekujc, a-
by pooeni byli nieprzyja-

ciele jego podnókiem nóg

jego.

14. Albowiem jedn ofiar

doskonaymi uczyni na wieki

tych, którzy bywaj powi-
ceni.

15. A wiadczy nam to i

sam Duch wity
;
albowiem

powiedziawszy pierwej

:

16.To jest przymierze, które

ostanowi z nimi po onych

niach, mówi Pan : Dam prawa
moje do serca ich, a na my-
lach ich napisz je,

17. A grzechów ich i nie-

prawoci ich nie wspomn wi-
cej;

18. A gdzie jest odpuszcze-

nie ich, juci wicej ofiary nie

potrzeba za grzech.

19. Majc tedy, bracia ! wol-

no, wnij do witnicy przez

krew Jezusow,

20. (Drog now i yw, któ-

r nam powici przez zaso-

n, to jest, przez ciao swoje).

21. I kapana wielkiego nad
domem Boym

;

22. Przystpmy z prawdzi-

wem sercem w zupenoci wia-

ry, majc oczyszczone serca

od sumienia zego,

23. I omyte ciao wod czy-

st, trzymajmy wyznanie na-
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dziei niechwiejce si
;
(bo

wierny jest ten, który obieca ;)

24. I przypatrujmy si je-

dni drugim ku pobudzaniu si
do mioci ido dobrych uczyn-
ków,

25. Nie opuszczajc spóe-

cznego zgromadzenia naszego,

jako niektórzy obyczaj maj,
ale napominajcjedni drugich,
a to tern wicej, czem wicej

widzicie, i si on dzie przy-

blia.

26. Albowiem jelibymy
dobrowolnie grzeszyli po wzi-
ciu znajomoci prawdy, nie

zostawaaby ju ofiara za grze-

chy;

27. Ale straszliwe niejakie

oczekiwanie sdu, i zapalenie

ognia, który pore ma prze-

ciwników.

28. Ktoby odrzuci zakon
Mojeszowy, bez miosierdzia

za wiadectwem dwóch albo

trzech umiera.

29. Co si wam zda? Jako
sroszego karania godzien jest

ten, ktoby Syna Boego po-

depta, i krew przymierza,

przez któr by powicony,
za. pospolit mia, i Ducha
aski zely?
30.Albowiemznamy tego,któ-

ry powiedzia: Mnie pomsta,

Ja oddam, mówi Pan
;

i zasi :

Pan sdzi bdzie lud swój.

31. Straszna rzecz jest,

wpa w rce Boga ywego.
32. Wspomnijcie na dni

pierwsze, w których bdc o-

wieceni, znosilicie wielki bój

utrapienia.

33. Lubo to, gdycie byli i

urganiem i utrapieniem na
podziw wystawieni, lub te
gdycie si stali uczstnikami

tych, z którymi si tak obcho-

dzono.

34. Albowiemecie i z wizie-

nia mego zemn utrapieni by-

li, i rozchwycenie majtnoci
waszych przyjlicie z rado-

ci, wiedzc, e macie w sobie _

lepsz majtno w niebie, i

trwajc.

35. Przeto nie odrzucajcie

ufnoci waszej, która ma wiel-

k zapat.

36. Albowiem cierpliwoci

wam potrzeba, abycie wol
Bo czynic, odnieli obietni-

c.
37. Bo jeszcze bardzo, bar-

dzo maluczko, a oto ten, któ-

ry ma przyj, przyjdzie, a nie

omieszka.

38. A sprawiedliwy z wiary

y bdzie
;
a jeliby si kto

schrania, nie kocha si w nim
dusza moja.

39. Lecz my nie jestemy z

tych, którzy si schraniaj ku
zginieniu, ale z tych, którzy

wierz ku pozyskaniu duszy.

ROZDZIA XI.

A wiara jest gruntem tych

rzeczy, których si spodzie-

wamy, i dowodem rzeczy nie-

widzialnych.
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2. Albowiem przez ni wia-

dectwa doszli przodkowie.

3. Wiar rozumiemy, i wiat
jest sprawiony sowem Boem,
tak i rzeczy, które widzimy,

nie stay si z rzeczy widzial-

nych, ale z niczego.

4. Wiar lepsz ofiar ofiaro-

wa Abel Bogu, nieli Kain,

przez któr wiadectwo otrzy-

ma, e jest sprawiedliwy, ja-

ko sam Bóg wiadectwo da
o darach jego, a przez te u-

marszy jeszcze mówi.

5. Wiar Enoch jest prze-

niesiony,aby nieoglda mier-
ci, i nie jest znaleziony, przeto,

e go Bóg przeniós
;
albowiem

pierwj ni jest przeniesiony,

mia wiadectwo, e si podo-

ba Bogu.

6. A bez wiary nie mona
' podoba si Bogu

;
albowiem

|

ten, co przystpuje do Boga,

wierzy musi, e jest Bóg, a e
; nagrod daje tym, którzy go

1 szukaj.

7. Wiar obwieszczonybdc
od BogaNoe o tern, czego jesz-"

cze nie byo widzie, uczciwo
wywiadczajc

,
przygotowa

korab ku zachowaniu domu
swego, przez który potpi
wiat, i sta si dziedzicem

sprawiedliwoci tej', która jest

z wiary.

8. Wiar powoany bdc
Abraham, usucha Boga, aby

pszed na ono miejsce, które

mia wzi za dziedzictwo, i

wyszed, nie wiedzc, dokd
idzie.

9. Wiar mieszka w ziemi

obiecanej jako w cudzój, mie-

szkajc w namiotach z Izaa-

kiem i z Jakóbem, spólnymi

dziedzicami teje obietnicy.

10. Albowiem oczekiwa mia-

sta majcego grunty, którego

sprawc i budownikiem jest

Bóg.

11. Wiar take Sara wzia
moc ku przyjciu nasienia, i

mimo czasu wieku porodzia,

gdy miaa za wiernego tego,

który obieca.

12. A przeto z jednego, i

to obumarego, rozpodzio si

potomstwo, jako mnóstwo
gwiazd niebieskich i jako pia-

sek niezliczony, który jest na

brzegu morskim.

13. Wedug wiary umarli ci

wszyscy, nie wziwszy obie-

tnic, ale z daleka je upatrujc,

i cieszyli si niemi, i witali je

i wyznawali, i s gomi i

przychodniami na ziemi.

14. Bo ci, którzy tak mówi,
jawnie okazuj, i ojczyzny

szukaj.

15. A wprawdzie, gdyby by-

li na on pamitali, z której

byli wyszli, mieli dosy czasu

wróci si za.

16. Ale oni lepszej daj,
to jest niebieskiej

;

przeto i

sam Bóg nie wstydzi si na-

zywa Bogiem ich, bo im mia-

sto zgotowa.

17. Wiar ofiarowa Abra-
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ham Izaaka, bdc kuszony,

a ofiarowa jednorodzonego

ten, który by wzi obietni-

c.
18. Do którego rzeczono : W

Izaaku tobie bdzie nazwane
nasienie

;

19. Uwaajc to, i Bóg moe
i od umarych wzbudzi

;
skd

go te w podobiestwie zmar-

twychwstania przyj.
20. Wiar okoo przyszych

rzeczy bogosawi Izaak Ja-

kóba i Ezawa.
21. Wiar Jakób umierajc,

kademu z synów Józefowych

bogosawi i pokoni si pod-

parszy si na wierzch laski

swojej.

22. Wiar Józef umierajc,

o wyjciu synów Izraelskich

wzmiank uczyni, i z strony

koci swoich rozkaza.

23. Wiar narodziwszy si
Mojesz, by ukryty przez trzy

miesice od rodziców swoich,

przeto, e widzieli nadobne
dziecitko, i nie bali si wyro-
ku królewskiego.

24. Wiar Mojesz, bdc ju
dorosym, zbrania si by
zwany synem córki Faraono-

wej,

25. Raczej sobie obrawszy,

ze rzeczy cierpie z ludem Bo-
ym, nieli doczesn mie z

grzechu rozkosz,

26. Za wiksze pokadajc bo-

gactwo nad skarby Egipskie

urganie Chrystusowe
;
bo si

oglda na odpat.

27. Wiar opuci Egipt, nie

bojc si gniewu królewskie-

go
;
bo jakoby widzia niewi-

dzialnego, mnie sobie po-

czyna.

28. Wiar obchodzi Wielka-

noc i wylanie krwi, aby ten,

który traci pierworodnych,

nie dotkn si ich.

29. Wiar przeszli przez mo-
rze Czerwone, jako po suszy,

o co kusiwszy si Egipczanie,

potonli.

30.Wiar mury Jerycha upa-
dy, gdy je obchodzono przez

siedm dni.

31. Wiar Rachab wszete-

cznica nie zgina wespó z

nieposusznymi, przyjwszy z

pokojem szpiegów do gospo-

dy-

32. A có wicej mam mó-
wi ? Boby mi czasu nie stao,

dybym mia powiada o Gie-

eonie i o Baraku i o Samso-
nie i o Jefcie i o Dawidzie i o

Samuelu i o prorokach.

33. Którzy przez wiar zwal-

czyli królestwa, czynili spra-

wiedliwo, dostpowali obie-

tnic, lwom paszczki zawiera-

li;

34. Zagaszali moc ognia, u-

chodzili ostrza mieczów, moc-

nymi si stawali z niemoc-

nych, mnymi bywali na woj-
nie, wojska cudzoziemców do
uciekania przywodzili.

35. Niewiasty odbieray u-

marych swoich wzbudzonych;

a drudzy s na próbach roz-
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cignieni, nie przyj wszy wy-

bawienia, aby lepszego dost-

pili zmartwychwstania.

36. Drudzy asi pomiewisk

i biczowania dowiadcz}7li,nad-

to i zwizek i wizienia.

37. Byli kamionowani, pi
przecierani, kuszeni, mieczem

zabijani, chodzili w owczych i

w kozich skórach ;
byli w nie-

dostatku, w ucisku, w nie-

wczasach

;

38. (Których nie by wiat

godzien
;)

tuali si po pusty-

niach, i po górach, ijaskiniach,

i jamach ziemi.

39. A ci wszyscy wiadectwo

otrzymawszy przez wiar, nie

dostpili obietnicy.

40. Przeto, e Bóg o nas co
lepszego przejrza, aby oni bez

nas nie stali si doskonaymi.

ROZDZIA XE.

Przeto i my, majc tak wiel-

ki okoo siebie lecy obok
1

wiadków, zoywszy wszelaki

ciar i grzech, który nas sna-

dnie obstpuje, przez cierpli-

wo biemy w zawodzie, któ-

ry nam jest wystawiony

;

2. Patrzc na Jezusa, wodza

i dokoczyciela wiary, który

dla wystawionej sobie radoci,

podj krzy, wzgardziwszy

sromot, i usiad na prawicy

|

stolicy Boej.

£ 3 . Przeto uwaajcie
,
jaki j est

ten, który podejmowa takowe
od grzeszników przeciwko so-

bie sprzeciwianie, abycie osa-

biwszy w umysach waszych,

nie ustawali.

4. Jeszczecie si a do krwi

nie sprzeciwili, walczc prze-

ciwko grzechowi.

5. Oylicie zapamitali na-

pominania, które wam jako

synom mówi: Synu mój, nie

lekce sobie powaaj kani Pa-
skiej, a nie tra serca, gdy od

niego bywasz karany;

6. Albowiem kogo Pan mi-

uje, tego karze, a smaga ka-

dego, którego za syna przyj-

muje.

7. Jeli znosicie karanie, Bóg
si wam ofiaruje jako synom;

albowiem który jest syn, któ-

regoby ojciec nie kara?
8. A jeli jestecie bez kara-

nia, którego wszyscy s ucz-

stnikami, tedycie bkartami,

a nie synami.

9. A nadto cielesnych ojców

naszych mielimy, którzy nas

karali, a balimy si ich
;
za

daleko wicej nie mamy by
poddani Ojcu duchów, aby-

my yli?
10. Albowiem oni na mao

dni, jako si im zdao, nas

karali
;

ale ten ku poytkowi
naszemu na to, abymy byli

uczstnikami witobiwoei
jego.

11. A wszelkie karanie, gdy
przytomne jest, nie zda si

by wesoe, ale smutne
;
lecz

potem owoc sprawiedliwoci

spokojny przynosi tym, którzy

s przez nie wywiczeni.
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12. Przeto opuszczone rce,
i zemdlone kolana wyprostuj-

cie,

13. A czycie ‘koleje proste

nogami waszemi, iby to, co

jest chromego, z drogi nie u-

stpio, ale raczej uzdrowione
byo.
14. Pokoju naladujcie ze

wszystkimi i witobliwoci,
bez której aden nie oglda
Pana;
15. Upatrujc, eby kto nie

odpad od aski Boej, a eby
który korze gorzkoci nie

podrós, anieprzekazi, i prze-

ze aby si ich wiele nie po-

kalao

;

16. Aby kto nie by wsze-

tecznym, albo spronym, ja-

ko Ezaw, który za potraw
jedn sprzeda pierworodztwo
swoje.

17. Albo*wiem wiecie, i i po-

tem, gdy chcia odziedziczy

bogosawiestwo, by odrzu-

cony
;
bo nie znalaz miejsca

pokuty, cho jej z paczem
szuka.

18. Bocie nie przystpili do
góry, która si da dotkn, i

do ognia gorejcego, i do wi-

chru, i do ciemnoci, i do bu-
rzy,

19. I do dwiku trby, i do
gosu sów, który ci, co sy-
szeli, prosili, aby wicej do
nich nie mówiono

;

20. (Albowiem nie mogli
znie tego, co im rozkazywa-
no: Gdyby si i bydl góry

dotkno, bdzie ukamionowa-
ne, albo pociskiem przebite.

21. A tak straszne to byo,
co widzieli, e te Mojesz
rzek : Ulkem si i dr.)
22. Alecie przystpili do gó-

ry Syon, i do miasta Boga
ywego, do Jeruzalemu nie-

bieskiego, i do niezliczonych

tysicy Anioów

;

23. Do walnego zgromadze-
nia, i do zebrania pierworo-
dnych, 'którzys spisaniw nie-

bie, i do Boga, sdziego wszyst-

kich, i do duchów sprawiedli-

wych i doskonaych

;

24. I do porednika nowego
testamentu, Jezusa, i do krwi
pokropienia, lepsze rzeczy mó-
wicej ni Ablowa.
25. Patrzajcie, abycie nie

gardzili tym, który mówi
;
al-

bowiem jeli oni nie uszli,

którzy gardzili tym, który na
ziemi na miejscu Boem mó-
wi, daleko wicej my, jelie’
si od tego, który z nieba jest,

odwrócimy

;

26. Którego gos na on czas

poruszy by ziemi, a teraz,

obieca, mówic: Jeszcze ja raz

porusz nie tylko ziemi, ale

i niebem.

27. A to e mówi: Jeszcze 1

raz, pokazuje zniesienie rzeczy 1

chwiejcych si, jako tych,

które s uczynione, aby zosta-

way te, które si nie chwiej.
28. Przeto przyjmujc kró-

lestwo nie chwiejce si, miej-

my ask, przez któr sumy

;



BO YDO
przyjemnie Bogu ze wstydem

i z uczciwoci.

29. Albowiem Bóg nasz jest

ogniem trawicym.

ROZDZIA XIH.

Mio braterska niech zo-

staje.

2. Nie zapominajcie ochoty

ku gociom; albowiem przez

t niektórzy nie wiedzc, A-

nioy za gocie przyjmowali.

3. Pamitajcie na winiów,
jakobycie spówiniami by-

li; na utrapionych, jako ci,

którzy te w ciele jestecie.

4. Uczciwe jest maestwo
midzy wszystkimi, i oe nie-

pokalane; ale wszeteczników

i cudzooników Bóg bdzie

, sdzi.
5. Obcowanie wasze niech b-

dzie bez akomstwa, przesta-

wajc na tern, co macie
;
bo

sam powiedzia: Nie zanie-

cham ci, ani ci opuszcz

;

6. Tak abymy miele mó-

wi mogli: Pan mi jest po-

mocnikiem, nie bd si ba,

aby mi co mia uczyni czo-

wiek.

7. Pamitajcie na wodzów
waszych, którzy wam mówili

sowo Boe, których obcowa-

nia koniec upatrujc nala-

dujcie wiary ich.

8. Jezus Chrystus wczoraj i

dzi, tene i na wieki.

9. Za naukami rozmaitemi i

obcemi nie unocie si
;
albo-

wiem dobra rzecz jest, aby

W 12. 18. 395

ask byo utwierdzone serce,

a nie pokarmami, które nie

pomogy tym, co si nimi ba-

wili.

10. Mamy otarz, z którego

nie maj wolnoci je ci, któ-

rzy przybytkowi su.
11. Albowiem bydlt, któ-

rych krew bywa wnoszona za

grzech do witnicy przez naj-

wyszego kapana, tych ciaa

palone bywaj za obozem.

12. Dlatego i Jezus, aby po-

wici lud wasn krwi swo-

j, za bram ucierpia.

13. Wynijdmy tedy do nie-

go za obóz, noszc urganie

jego*

14. Albowiem nie mamy tu

miasta trwaego, ale onego

przyszego szukamy.

15. Przeto przez niego ofia-

rujmy Bogu ofiar chway u-

stawicznie, to jest, owoce warg

wyznawajcych, imieniowi je-

go*
. .

16. A dobroczynnoci i u-

dzielania nie przepominajcie

;

albowiem si Bóg w takowych

ofiarach kocha.

17. Bdcie posuszni wo-

dzom waszym, i bdcie im
poddani

;
albowiem oni czuj

nad duszami waszemi, jako ci,

którzy liczb odda maj ;
aby

to z radoci czynili, a nie z

wzdychaniem
;
bo wam to nie

jest poyteczne.

18. Módlcie si za nami
;

al-

bowiem ufamy, i mamy do-

bre sumienie, jako ci, którzy
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si chcemy we wszystkiem do-

brze zachowa.
19. A tem wicej prosz was,

abycie to czynili, abym wam
tem rychlej by przywrócony.
20. A Bóg pokoju, który
wywiód od umarych we krwi
przymierza wiecznego, onego
wielkiego pasterza owiec, Pa-

na naszego Jezusa

:

21. Niech was doskonaymi
uczyni w kadym uczynku do-

brym ku czynieniu woli swo-

jej, sprawujc w was to, co

przyjemnego przed obliczem

jego, przez Jezusa Chrystusa,

Ten list do ydów napisany

EPISTOA JACOBI 1.

któremu niech bdzie chwak
na wieki wieków. Amen.
22. A prosz was, bracia

znocie cierpliwie sowo napo-

minania tego
;
bomci do was

krótko pisa.

23. Wiedzcie o bracie Tymo-
teuszu, e jest wypuszczony,

z którym (jelibym ryche
przyszed,) ogldam was.

24. Pozdrówcie wszystkich

wodzów waszych, i wszystkich

witych. Pozdrawiaj was
bracia z Woch.
25. aska niech bdzie z wa-

mi wszystkimi. Amen.

z Woch przez Tymoteusza.

List powszechny . Jakóba
Apostola.

ROZDZIA I.

Jakób, suga Boy i Pana Je-

zusa Chrystusa, dwunastu po-

koleniom, które s w rozpro-

szeniu, zdrowia yczy.
2. Za najwiksz rado miej-

cie, bracia moi! gdy w roz-

maite pokusy wpadacie,

3. Wiedzc, i dowiadczenie
wiary waszej sprawuje cierpli-

wo
;

4. A cierpliwo niech ma
doskonay uczynek, ebycie

byli doskonali i zupeni, któ-

rymby na niczem nie schodzh

o.
5. A jeli komu z was schodzi

na mdroci, niech prosi u Bo-

ga, który j szczerze wszyst-

kim daje, a nie wymawia; ?

bdzie mu dana.

6. Ale niech prosi z wiar,
nic nie wtpic

;
albowiem kto

wtpi, jest podobny waowi
morskiemu, który od wiatru

pdzony i miotany bywa.

7. Bo niechaj nie mniema ten;



czowiek, aby co mia wziavó

od Pana.

8.M umysu dwoistego jest

niestateczny we wszystkich

drogach swoich.

9. A niech si chlubi brat

niskiego stanu w wywyszeniu

swojem,

10. A bogatyw ponieniu swo-

jem
;
bojako kwiat trawy prze-

minie.

11. Albowiem jako soce,

kiedy weszo z gorcoci, u-

suszyo traw, a kwiat jej o-

pad, i zgina ona liczno
1 ksztatu jego

;
tak i bogaty w

' drogach swoich uwidnie.

12. Bogosawiony m, któ-

• ry znosi pokuszenie
;
ho gdy

bdzie dowiadczony, wemie
koron ywota, któr obieca

! Pan tym, którzy go miuj.
- 18.aden, gdy bywa kuszony,

niech nie mówi : Od Boga ku-

; szonybywam ;
bo Bóg nie moe

]
kuszony by we zem, a sam

nikogo nie kusi.

14. Ale kady bywa kuszony
gdy od swoich wasnych po

dliwoci bywa pocigniony i

przyncony.

15. Zatem podliwo po

czwszy, rodzi grzech, a grzech

" bdc wykonany, rodzi mier.

16. Nie bdcie, bracia moi

miii!

17. Wszelki datek dobry,

wszelaki dar doskonay z góry

jest, zstpujcy od Ojca wia-

toci, u którego niemasz od-
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miany
,
ani zamienia na wstecz

si wracajcego.

18. Który, przeto e chcia,

porodzi nas sowem prawdy

m temu, ebymy byli nieja-

kiemi pierwiastkami stworze-

nia jego.

19. A tak, bracia moi mili

!

niech bdzie kady czowiek

prdki ku suchaniu, ale nie-

rychy ku mówieniu, i nie-

rychy ku gniewowi.

20. Bo gniew ma nie spra-

wuje sprawiedliwoci Boej.

21. A tak odrzuciwszy wsze-

lakie plugastwo i zbytek zo-

ci, z cichoci przyjmijcie so-

wo wszczepione, które moe
zbawi dusze wasze.

22. A bdcie czynicielmi so-

wa, a nie suchaczami tylko

oszukiwajcymi samych sie-

bie.

23. Albowiem jeli kto jest

suchaczem sowa, a nie czyni-

cielem, ten podobny jest m-
owi przypatrujcemu si obli-

czu narodzenia swego we zwier-

ciedle

;

24. Bo samego siebie obej-

rza i odszed, a wnet zapo-

mnia, jakim by.
25. Ale ktoby wejrza w_ on

doskonay zakon wolnoci, i

zostawaby w nim, ten nie b-
dc suchaczem zapamitli-

wym, ale czynicielem uczynku,

ten bogosawionym bdzie w
uczynku swoim.

26. Jeli kto midzy wami

zda si by nabonym, nie
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kieznajc jzyka swego, ale

zwodzc, serce swe, tego na-

boestwo próne jest.

27. Naboestwo czyste i nie-

pokalane u Boga i Ojca to jest

:

Nawiedza sieroty i wdowy w
ucisku ich, i zachowa samego
siebie niepokalanym od wia-
ta.

ROZDZIA H.

Bracia moi ! nie miejcie z bra-

kowaniem osób wiary Pana na-

szego Jezusa Chrystusa, który
chwalebny jest.

2. Albowiem gdyby wszed do
zgromadzenia waszego m,
majc piercie zoty w szacie

wietnej, a wszedby te i ubo-
gi w podem odzieniu

;

3. I wejrzelibycie na tego,

co ma wietn szat, a rzekli-

bycie mu: Ty! sid sam
poczciwie! a ubogiemubycie
rzekli : Ty ! tam stój, albo sid
tu pod podnókiem moim

!

4. Azaecie ju nie uczynili

rónoci midzy sob, i nie sta-

licie si sdziami myli zych ?

5. Suchajcie, bracia moi mili

!

aza Bóg nie obra ubogich na
tym wiecie, aby byli bogaty-

miw wierze, i dziedzicami kró-

lestwa, które obieca tym, któ-

rzy go miuj?
6. Alecie wy zniewayli u-

bogiego. Aza bogacze gwa-
tem was nie uciskaj, i do
sdów was nie pocigaj?
7. Aza oni nie bluni one-

go zacnego imienia, które jest

wzywane nad wami?
8.

A jelie penicie zakon
królewski wedug Pisma : B-
dziesz miowa bliniego twe-
go jako samego siebie, dobrze
czynicie.

>

9. Lecz jeli osobami braku-
jecie, grzech popeniacie, i by-
wacie przekonani od zakonu,
jako przestpcy.
10. Albowiem ktobykolwiek

zachowa wszystek zakon, a
w jednymby upad, sta si
winien wszystkich przykaza.
11. Bo który rzek: Nie bo-

dziesz cudzooy
,

ten te
rzek : Nie bdziesz zabija

;
a

jeliby nie cudzooy, aleby
zabi, stae si przestpc za-

konu.

12. Tak mówcie i tak czy-
cie, jako ci, którzy wedug za-

konu wolnoci macie by s-
dzeni.

13. Albowiem sd bez mio-
sierdzia bdzie temu

,
co nie

.

czyni miosierdzia
;
ale mio-

"

sierdzie chlubi si przeciwko

.

sdowi. t

14. Có pomoe, bracia moi

!

jeliby kto rzek, i ma wiar,
a uczynkówby nie mia? izali

go ona wiara moe zbawi? ?

15. A gdyby brat albo sio-
J

stra byli nieodziani, i schodzi-

oby im na powszedniej y-
wnoci,
16. I rzekby im kto z was:

Idcie w pokoju, ugrzejcie si, ?

i najedzcie si, a nie dalibycie
i
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im potrzeb ciau nalecych,

có to pomoe?
17. Take i wiara, nie mali

uczynków, martwa jest sama

w sobie.

18. Ale rzecze kto : Ty masz

wiar, a ja mam uczynki
;
u-

ka mi wiar twoj bez uczyn-

ków twoich, a ja tobie uka
wiar moj z uczynków moich.

19. Ty wierzysz, i jeden jest

Bóg, dobrze czynisz; i dyjabli

temu wierz, wszake dr,
20. Ale chceszli wiedzie, o

czowiecze marny ! i wiara bez

uczynków martwa jest?

21. Abraham, ojciec nasz,

izali nie z uczynków uspra-

wiedliwiony jest, gdy ofiaro-

wa Izaaka, syna swego, na

otarzu?

22. Widzisz, i wiara spólnie

robia z uczynkami jego, a z

uczynków wiara doskona si
staa.

23. A tak wypenio si Pi-

smo, które mówi : I uwierzy

Abraham Bogu, i przyczytano

mu to ku sprawiedliwoci, i

przyjacielem Boym nazwany

jest.

24. A widzicie, i z uczyn-

ków usprawiedliwiony bywa
czowiek, a nie z wiary tylko.

25. Take te i Rachab, wsze-

tecznica, izali nie z uczynków
jest usprawiedliwiona

,
gdy

rzyja onych posów i insz

rog wypucia?
26. Albowiem jako ciao bez

duszy jest martwe, tak i wiara

bez uczynków martwa jest.

ROZDZIA HI.

Niechaj was nie wiele bdzie
nauczycielami

,
bracia moi

!

wiedzc, e ciszy sd odnie-

siemy.

2. Albowiem w wielu upa-

damy wszyscy; jeli kto nie

upada w sowie, ten jest do-

skonaym mem, który tó
moe na wodzy trzyma i

wszystko ciao.

3. Oto koniom wdzida w
gby wprawujemy, aby nam
powolne byy, i wszystkiem

ciaem ich kierujemy.

4. Oto i okrty cho tak

wielkie s, i tgiemi wiatrami

pdzone bywaj : wszak i naj-

mniejszym sterem bywaj kie-

rowane, gdziekolwiek jest wo-

la sternikowa
;

5. Tak i jzyk may jest czo-

nek, wszake bardzo si wy-

nosi. Oto maluczki ogie jako

wielki las zapala

!

6. I jzyk jest ogie i wiat
niesprawiedliwoci; takci jest

postanowiony jzyk midzy
czonkami naszemi,który szpe-

ci wszystko ciao, i zapala ko-

o urodzenia naszego, i bywa
zapalony od ognia piekielne-

go.

7. Albowiem wszelkie przy-

rodzenie i dzikich zwierzt, i

ptaków, i gadzin, i morskich

potworów bywa okrócone, i

jest okrócone od ludzi;
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8. Ale jzyka aden z ludzi

okróci nie moe, który jest

nieokrócone ze, i pene jadu
miertelnego.

9. Przeze bogosawimy Bo-
ga i Ojca, i przeze przekli-

namy ludzi, którzy na podo-
biestwo Boe stworzeni s;
10. Z jednyche ust wycho-

dzi bogosawiestwo i prze-

ldstwo. Nie tak ma by,
bracia moi

!

11. Izali zdrój z jednego ró-
dawypuszcza isodk igorzk
wod ?

12. Izali moe, bracia moi!
figowe drzewo przynosi oliw-

ki, albo Winna macica figi?

Tak aden zdrój sonej i sod-
kiej wody oraz nie wydaje.
13. Jeli kto jest mdry i

umiejtny midzy wami? niech
pokae dobrem obcowaniem
uczynki swoje w mdrej cicho-

ci.

14. Ale jeli macie gorzk
zawi i zajtrzenie w sercu

waszem, nie chlubcie si, ani

kamcie przeciwko prawdzie.

15. Nie jestci ta mdro z

góry zstpujca, ale ziemska,

bydlca, dyjabelska.

16. Bo gdzie jest zawi i za-

jtrzenie, tam i rosterki, i

wszelaka za sprawa.

17. Ale mdro, która jest

z góry, najprzódci jest czysta,

potem spokojna, mierna, po-

wolna, pena miosierdzia i

owoców dobrych, nieposdza-
jca, i nieobudna.

18.
Ale owoc sprawiedliwo-

ci w pokoju bywa siany tym,
którzy pokój czyni.

' ROZDZIA IV.

Skde s walki i zwady mi-
dzy wami? Izali nie std, to

jest z luboci waszych, które
walcz w czonkach waszych?

2. Podacie, a nie macie,

zajrzycie i zawidzicie, a nie

moecie dosta
;
wadzicie si i

walczycie, wszake nie otrzy-

mujecie, przeto i nie prosicie.

3. Prosicie, a nie bierzecie,

przeto, i le prosicie, abycie
to na rozkosze wasze obracali.

4. Cudzoonicy i cudzooni-
ce! nie wiecie, i przyja
wiata jest nieprzyjani Bo-? Przeto, ktobykolwiek
chcia by przyjacielem tego

wiata, staje si nieprzyjacie-

lem Boym.
5. Albo mniemacie, i próno’

Pismo mówi: Izali ku zazdro-

ci poda duch, który w nas

mieszka ?

6. Owszem, hojniejsz dajet

ask
;
bo mówi : Bóg si py-

sznym sprzeciwia, ale pokor-

nym ask daje.

7. Poddajcie si tedy Bogu, f

a dajcie odpór dyjabu, a u-'

ciecze od was.

8. Przyblicie si ku Bogu,

a przybliy si ku wam. Och-
dócie rce grzesznicy, i oczy-
cie serca, którzycie umysu ?

dwoistego.
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9. Bdcie utrapieni, i auj-
cie i paczcie; miech wasz

niech si obróci w ao, a
rado w smutek.

10. Uniajcie si przed obli-

czem Paskiem, a wywyszy
was.

11. Nie obmawiajcie jedni

drugich, bracia ! Kto obmawia
brata, i potpia brata swego,

obmawia zakon, i potpia za-

kon; a jeli potpisz zakon,

nie jeste czynicielem zakonu,

ale sdzi.

12. Jeden jest zakonodawca,
który moe zbawi i zatraci.

Ale ty kto jest, co potpiasz
drugiego ?

13. Nu teraz wy, co mówi-
cie : Dzi, albo jutro pójdzie-

my do tego miasta, i zamie-

szkamy tam przezjeden rok, a
bdziemy kupczy, i zysk so-

bie przywiedziemy;

14. (Którzy nie wiecie, co

jutro bdzie; bo có jest ywot
wasz? Para zaiste jest, która
si na may czas pokazuje, a
potem niszczeje.)

15. Zamiast tego, cobycie
mieli mówi : Bdzieli Pan
chcia, a bdziemyli ywi, u-

czynimy to albo owo.

16. Ale teraz chlubicie si W
pysze waszej

,
wszelka chluba

takowa za jest.

17. Przeto, kto umie dobrze
czyni, a nie czyni, grzech

ma.

ROZDZIA V.

Nu teraz, bogacze! paczcie,

narzekajc nad ndzami wa-
szemi, które przyjd.
2. Bogactwo wasze zgnio, a

szaty wasze mole zgryzy.

3. Zoto wasze i srebro wasze

pordzewiao, a rdza ich bdzie
na wiadectwoprzeciwko wam,
i pore ciaa wasze jako ogie

;

zgromadzilicie skarb na osta-

tnie dni.

4. Oto, zapata robotników,

którzy li krainy wasze, od
was zatrzymana, woa, a woa-
nia eców weszy do uszów
Pana zastpów.
5. ylicie w rozkoszach na

ziemi i bujalicie
;
wytuczyli-

cie serca wasze, jako na dzie
zabijania ofiar.

6. Potpilicie, zamordowa-
licie sprawiedliwego, a nie

sprzeciwia si wam.
7. Przeto, bracia! bdcie

cierpliwymi a do przyjcia
Paskiego. Oto, oracz ocze-

kuje drogiego poytku ziemi,

cierpliwie go oczekujc, aby
otrzyma deszcz ranny i wie-

czorny.

8. Bdcie i wy cierpliwy-

mi, a utwierdzajcie,, serca wa-
sze; albowiem si przyblia
przyjcie Paskie.
9. Nie wzdychajciejedni prze-

ciwko drugim, bracia ! abycie
nie byli osdzeni. Oto, sdzia
ju przede drzwiami stoi.

10. Bierzcie naprzykad, bra-

26p.
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ciamoi! utrapienia i cierpliwo-

ci proroków, którzy mówili

w imieniu Paskiem.
11. Oto, za bogosawionyck
mamy tych, którzy cierpieli.

O cierpliwoci Ijobowej sy-
szelicie, i koniec Paski wi-

dzielicie, i wielce miosierny
jest Pan i litociwy.

12. A przed wszystkiemi rze-

czami, bracia moi ! nie przy-

sigajcie ani przez niebo, ani

przez ziemi, ani adn insz
przysig; ale niech bdzie
mowa wasza : Tak, tak

;
i Nie,

nie; abycie w obud nie

wpadli.

13. Jest kto utrapiony mi-
dzy wami, nieche si modli;

jest kto dobrej myli, niechaje
piewa.
14. Choruje kto midzy wa-

mi, nieche zawoa starszych

zborowych, a niech si modl
za nim, pomazujc go olejkiem

w imieniu Paskiem

;

15. A modlitwa wiary uzdro-

wi chorego, i podniesie go Pan

;

a jeliby si grzechu dopuci,
bdzie mu odpuszczone.

16. Wyznawajcie jedni przed

drugimi upadki, a módlcie si
jedni za drugimi; abycie- byli

uzdrowieni.Wielemoeuprzej-

ma modlitwa sprawiedliwego.

17.Elijaszby czowiektyme
biedom poddany, jako i my,
a modlitw modli si, eby
deszcz nie pada

;
i nie pada

deszcz na ziemi trzy lata i

sze miesicy,

18. 1 za si modli, awydao
niebo deszcz, i ziemia zrodzia

owoce swoje.

19. Bracia
!
jeliby si kto z

was odbdzi od prawdy, a

nawróciby go kto,

20. Nieche wie, e ktoby
odwróci grzesznika odbdnej
drogi jego, zachowa dusz od

mierci, i zakryje mnóstwo
grzechów.

List pierwszy powszechny . Piotra

Apostoa.

RODZIA I

Piotr, Aposto Jezusa Chry-

stusa, przychodniom rozpro-

szonym w Poncie, w Galacyi,

w Kapadocyi, w Azyi, i w Bi-

tymi
;

2. Wybranym wedug przej-
;

renia Boga Ojca przez po-
'

wicenie Ducha
,
ku posu- \
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szestwu i pokropieniu krwi

Jezusa Chrystusa. aska wam
i pokój niech si rozmnoy.

3. Bogosawiony niech b-
dzie Bóg i Oj ciec Pana naszego

Jezusa Chrystusa, który we-

dug wielkiego, miosierdzia

swego odrodzi nas ku nadziei

ywej przez zmartwychwstanie

Jezusa Chrystusa odumarych,

4. Ku dziedzictwu nieskazi-

telnemu i niepokalanemu i

niezwidemu, w niebiesiech

dla was zachowanemu,

5. Którzy moc Bo strze-

eni bywacie przez wiar ku
zbawieniu

,
które zgotowane

jest, aby byo objawione czasu

ostatecznego.

6. W czem weselicie si teraz

maluczko
,

(jelie potrzeba)

zasmuceni w rozmaitych po-

kusach,

7. Aby dowiadczenie wiary

waszej daleko drosze ni zoto,

które ginie, którego jednak

przez ogie dowiadczaj, zna-

lezione byo wam ku chwale,

i ku czci i ku sawie w obja-

wienie Jezusa Chrystusa,

8. Którego nie widziawszy,

miujecie: którego teraz nie

widzc, wszake we wierzc,

weselicie si radoci niewy-

mown i chwalebn,

9. Odnoszc koniec wiary

waszej, zbawienie dusz.

10. O którem zbawieniu wy-
wiadywali si i badali si pro-

rocy, którzy o tej asce, która
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na was przyj miaa, proro-

kowali.

11. Badajc si, na który al-

bo na jaki czas objawia Duch
Chrystusowy, który w nich

by, wiadczc pierwej o utra-

pieniach, które miay przyj
na Chrystusa, i o wielkiej za-

tem chwale.

12. Którym objawione jest,

i nie samym sobie, ale nam
tern usugiwali, co wam teraz

zwiastowano przez tych, któ-

rzy wam kazali Ewangielij

przez Ducha witego z nieba

zesanego, na które rzeczy pra-

gn patrzy Anioowie.

13. Przeto przepasawszy bio-

dra myli waszej, i trzewymi
bdc, doskona miejcie na-

dziej ku tej asce, która wam
dana bdzie w objawienie Je-

zusa Chrystusa,

14. Jako synowie posuszni,

którzy si nie przypodoby-

wacie przeszym w nieumie-

jtnoci waszej podliwo-
ciom

;

15. Ale jako ten, który was

powoa, wity jest, iwybd-
cie witymi we wszelkiem ob-

cowaniu,

16. Dlatego
,
e napisano

:

witymi bdcie, iem Ja jest

wity.
17. A poniewa Ojcem nazy-

wacie tego, który bez braku
osób kadego sdzi wedug
uczynku, patrzcie, abycie w
bojani czas pielgrzymowania

waszego trawili.

26*
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18. Wiedzc, i nie skazitel-

nemi reczami, srebrem albo

zotem, wykupieni jestecie od
marnego obcowania waszego,

od ojców podanego:

19. Ale drog krwi, jako

baranka niewinnego i niepo-

kalanego, Chrystusa:

20. Przejrzanego przed zao-

eniem wiata, a objawionego

czasów ostatecznych dla was,

21. Którzy przeze wierzycie

w Boga, który go wzbudzi od

umarych, i da mu chwa,
aby wiara i nadzieja wasza

bya w Bogu.

22.0czyszczajc dusze waszew
posuszestwie prawdy przez

Ducha witego ku nieobu-

dnej braterskiej mioci, z czy-

stego serca jedni drugich mi-

ujcie uprzejmie,

23. Odrodzeni bdc, nie z

nasienia skazitelnego
,

ale z

nieskazitelnego przez sowo
Boe ywe i trwajce na wieki.

24. Poniewa wszelkie ciao

jest jako trawa, i wszelka

chwaa czowieka jako kwiat

trawy
;
uwida trawa, i kwiat

jej opad;
25. Ale sowo Boe trwa na

wieki. A to jest sowo, które

wam jest zwiastowane.

ROZDZIA K
Przeto zoywszy wszelak
zo, i wszelak zdrad, i

obud, i zazdro, i wszelakie

obmowiska,

2. Jako dopiero narodzone
niemowltka, szczerego mleka
sowa Boego podajcie, aby-

cie przez nie uroli.

3. Jelicie tylko skosztowali,

e dobrotliwy jest Pan.

4. Do którego przystpujc,
do kamienia ywego, acz od
ludzi odrzuconego, ale od Bo-

ga wybranego i kosztownego,

5. I wy jako ywe kamienie

budujcie si w dom duchowny,
w kapastwo wite, ku ofia-

rowaniu duchownych ofiar,

przyjemnych Bogu przez Je-

zusa Chrystusa.

6. A przeto mówi Pismo:

Oto kad na Syonie kamie
narony wgielny, wybrany,
kosztowny

;
a ktowe uwierzy,

nie bdzie zawstydzony.

7. Wam tedy wierzcym
jest uczciwoci; ale nieposu-

sznym, kamie, który odrzu-

cili budujcy, ten si sta go- -

w wgieln,
8. I kamieniem obraenia i

opok zgorszenia tym, którzy

si obraaj o sowo, niewie-

rzc, na co te wystawieni s.
'

9. Ale wy jestecie rodzajem

wybranym, królewskiem ka-

pastwem, narodem witym, (

ludem nabytym, abycie opo- y

wiadali cnoty tego, który was
powoa z ciemnoci ku dziw-

nej swojej wiatoci;
10. Którzycie niekiedy byli

nie ludem, alecie teraz ludem
:

Boym
;
którzycie niekiedy

nie dostpili byli miosierdzia,
\
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alecie teraz miosierdzia do-

stpili.

11. Najmilsi! prosz was, a-

bycie si jako przychodnio-

wie i gocie wstrzymywali od
cielesnych podliwoci, które

walcz przeciwko duszy,

12. Obcowanie wasze majc
poczciwe midzy poganami, a-

by zamiast tego, w czem was
omawiaj jako zoczyców,
obrym si uczynkom waszym

przypatrujc, chwalili Boga w
dzie nawiedzenia.

13. Bdcie tedy poddani
wszelkiemu ludzkiemu urz-
dowi dla Pana, bd królowi,

jako najwyszemu,

ld.Bd przeoonym, jako od
niego posanym ku pomcie
le czynicych, a ku chwale

dobrze czynicych.

15. Albowiem taka jest wo-

la Boa, abycie dobrze czy-

nic, usta zatkali nieumiej-
tnoci gupich ludzi.

16. (Bdcie) jako wolni, a

niejako ci, którzy wolno za-

son zoci maj, ale jako su-
dzy Boy.

17. Wszystkich czcijcie, bra-

terstwo miujcie, Boga si bój-

cie, króla w uczciwoci miej-

cie.

18. Sudzy !' bdcie poddani
panom we wszelakiej bojani,

nie tylko dobrym i bacznym,
ale i dziwnym.

19. Bo to jest aska, jeli

kto dla sumienia Boego po-

nosi frasunki, cierpic bezwin-

nie.

20. Bo có jest za chwaa,
jelibycie grzeszc, cierpliwie

znosili, by was i piciami bi-

to? Ale jeli dobrze czynic i

cierpic znosicie, to jest aska
u Boga.

21. Albowiem na to te po-

woani jestecie, poniewa i

Chrystus cierpia za was, zo-

stawiwszy wam przykad, a-

bycie naladowali stóp jego.

22. Który grzechu nie uczy-

ni, ani znaleziona jest zdrada

w ustach jego.

23. Któremu gdy zorzeczo-

no, nie odzorzeczy
;
gdy cier-

pia, nie grozi, ale poruczy
krzywd temu, który sprawie-

dliwie sdzi.

2L Który grzechy nasze na
ciele swojem zaniós na drze-

wo, abymy obumarszy grze-

chom sprawiedliwoci yli,

którego siniaoci uzdrowie-

ni jestecie.

25. Albowiemecie byli jako

owce bdzce
;
ale teraz jeste-

cie nawróceni do pasterza i

biskupa dusz waszych.

RODZIA m.

Take i ony ! bdcie pod-

dane mom swoim, aby i ci,

którzy nie wierz sowu, przez

pobone obcowanie on, bez

sowa byli pozyskani,

2. Obaczywszy czyste w bo-

jani Boej obcowanie wasze.

3. Których ochdostwo niech
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bdzie nie ono zwierzchne, w
splecieniu wosów, i oboeniu
si zotem, albo w ubieraniu

si w szaty

:

4. Ale on skryty serdeczny

czowiek, zalecy w nieskae-

niu cichego i spokojnego du-

cha, który jest przed obliczem

Boem kosztowny.

5. Albowiem tak niekiedy i

one wite maonki, które

nadziej miay w Bogu, zdo-

biy si, bdc poddane m-
om swoim.

6. Jako Sara bya posuszn
Abrahamowi nazywajc go pa-

nem
;
której wy staycie si

córkami, gdy dobrze czynicie,

nie bojc si adnego postra-

chu.

7. Take i wy, mowie

!

mieszkajcie z niemi umiej-
tnie, a jako mdlejszemu naczy-

niu niewieciemu oddawajcie

uczciwo, jako te spódzie-

dziczkom aski ywota, aby
si modlitwy wasze nie prze-

ryway.
8. A na koniec wszyscybd-

cie jednomylni, spócierpi-

cy dolegoci, braterstwo miu-
jcy, miosierni i dobrotliwi,

9. Nie oddawajc zego za

ze, ani ajania za ajanie, lecz

przeciwnym obyczajem dobro-

rzeczc, gdy wiecie, i na to

powoanijestecie, abycie bo-
gosawiestwo odziedziczyli.

10. Albowiem kto chce y-
wot miowa i oglda dni do-

bre, niech pohamuje jzyka

swego od zego, a usta jego

niech nie mówi zdrady

;

11. Niech si odwróci od ze-

go, a czyni dobre
;
niech szu-

ka pokoju, i ciga go.

12. Albowiem oczy Paskie
otworzone s na sprawiedli-

wych, a uszy jego ku probie
ich

;
lecz oblicze Paskie prze-

ciwko tym, którzy czyni ze
rzeczy.

13. 1 któ jest, coby wam ze
uczyni,jelibycie dobrego na-

ladowcami byli?

14. Ale chociabycie te cier-

pieli dla sprawiedliwoci, bo-
gosawieni jestecie

;
a strachu

ich nie lkajcie si, ani trwó-
cie sob, ale Pana Boga po-

wicajcie w sercach waszych.

15. A bdcie zawsze gotowi

ku daniu odpowiedzi kademu
domagajcemu si od was ra-

chunku o tej nadziei, która w
was jest, z cichoci i z boja-
ni, majc sumienie dobre;

16. Aby w tern, w czem was
pomawiaj jako zoczyców,
zawstydzili si ci, którzy na-

gan dawaj waszemu dobre-

mu obcowaniu w Chrystusie.

17. Lepiej bowiem jest, aby-

cie dobrze czynic, jeli si
tak podoba woli Boej, cier-

pieli, nieli le czynic.

18. Bo i Chrystus raz za grze-

chy cierpia, sprawiedliwy za

niesprawiedliwych, aby nas

przywiód do Boga, umartwio-

nybdc ciaem, ale oywiony
duchem

;
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19. Przez którego i tym du-

chom, którzy s w wizieniu,

przyszedszy kaza.

20. Którzy niekiedy niepo-

suszni byli, gdy raz oczeki-

waa Boa cierpliwo za dni

Noego, kiedy korab gotowano,

w którym mao (to jest om)
dusz zachowane s w wodzie.

21.Czego teraz chrzest wzorem
bdc, zbawia nas (nie skada-

nie cielesnego plugastwa, ale

obietnica spólna sumienia do-

brego u Boga,) przez zmar-

twychwstanie Jezusa Chrystu-

sa,

22. Który jest na prawicy

Boej, szedszy do nieba, pod-

biwszy sobie Anioów i zwierz-

chnoci i mocy.

ROZDZIA IV.

Poniewa tedy Chrystus ucier-

pia za nas w ciele, i wy tet
myl bdcie uzbrojeni, e
ten, co cierpia w ciele, po-

przesta grzechu,

2. Aby ju wicej nie ciele-

snym podliwociom, ale woli

Boejy ostatek czasu w ciele.

3. Albowiem dosy nam, e-
my przeszego czasu ywota
openiali luboci pogan, cho-

zc w rozpustach, w podli-
wociach, w opilstwach, w bie-

siadach, w pijastwach i spro-

nych bawochwalstwach.
4. Przeto, e si wy z nimi

nie schadzacie na tak zbyte-

czn rozpust,, zda si im rze-

cz obc, i bluni to.

5. Ci dadz liczb temu, któ-

ry gotowy jest sdzi ywych
i umarych.

6. Dlatego bowiem i umarym
kazano Ewangielij, aby s-
dzeni byli wedug ludzi z stro-

ny ciaa, ale yli wedug Boga
duchem.

7. A wszystkiemu si koniec

przyblia.

8. Przeto trzewymi bdcie
i czuymi ku modlitwom, a na-

dewszystkó miejcie uprzejm
mio jedni ku drugim

;
albo-

wiem mio zakryje mnóstwo
grzechów.

9. Gocinnymi bdcie jedni

ku drugim bez szemrania.

10. Kady jako wzi dar,

tak nim jeden drugiemu usu-

.

gujcie, jako dobrzy szafarze

rozlicznej aski Boej.

11. Jeli kto mówi, niech mó-
wi jako wyroki Boe

;

jeli kto.

posuguje, niech to czyni jako

z siy, której Bóg dodaje; aby

we wszystkiem chwalony by
Bóg przez Jezusa Chrystusa,

któremu naley chwaa i pa-

nowanie na wieki wieków. A-

men.

12. Najmilsi! niech wam nie

bdzie rzecz dziwn ten o-

gie, który na was przychodzi

ku dowiadczeniu waszemu, ja-

koby co obcego na was .przy-

chodzio
;

13. Ale radujcie si z tego,

ecie uczstnika ucierpienia

Chrystusowego, abycie si i
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w objawienie chway jego z

radoci weselili.

14. Jeli was l dla imienia

Chrystusowego, bogosawieni
jestecie, gdy on Duch chway
a Duch Boy odpoczywa na
was, który wzgldem nich by-
wa bluniony, ale wzgldem
was bywa uwielbiony.

15. A aden z was niech nie

cierpi jako mobójca, albo
zodziej, albo zoczyca, albo
jako w cudzy urzd si wtrca-
jmy-
16. Lecz jeli cierpi jako

chrzecijanin, niech si nie

wstydzi, owszem niech chwali

Boga w tej mierze.

17. Albowiem czas jest, aby
si sd pocz od domu Boe-
go; a poniewa najprzód za-

czyna si od nas, jaki bdzie
koniec tych, co s nieposuszni
Ewangielii Boej ?

18. A poniewa sprawiedli-

wy ledwie zbawiony bdzie,
niezbony i grzeszny gdzie
si okae?
19. Przeto i ci, którzy cierpi
wedug woli Boej, niechaj je-

mu, jako wiernemu stworzy-

cielowi, poruczaj dusze swoje,

dobrze czynic.

ROZDZIA V.

Starszych, którzy s midzy
wami, prosz ja spóstarszy i

wiadek ucierpienia Chrystu-

sowego, i uczstnik chway,
która ma by objawiona

:

2.

Pacie trzod Bo, która

jest midzy wami, dogldajc
jej nie poniewolnie, ale dobro-
wolnie

;
nie dla spronego zy-

sku, ale ochotnym umysem;
3. Ani jako panujc nad dzie-

dzictwem Paskiem, ale wzo-
rami bdc trzody.

4. A gdy si okae on ksi
pasterzy, odniesiecie niezwi-d koron chway.
5. Take, modsi ! bdcie

poddani starszym, a wszyscy
jedni drugim bdcie podda-
ni. Pokor bdcie wewntrz
ozdobieni, gdy Bóg pysznym
si sprzeciwia, a pokornym
ask daje.

6. Uniajcie si tedy pod
mocn rk Bo, aby was
wywyszy czasu swego

;

7. "Wszystko staranie wasze
wrzuciwszy na, gdy on ma
piecz o was.

8. Trzewymi bdcie, czuj-

cie
;
albowiem przeciwnik wasz

dyjabe, jako lew ryczcy ob-

chodzi, szukajc kogoby po-

ar.
9. Któremu dawajcie odpór,

mocni bdc w wierze, wie-

dzc, i si takowe ucierpi-
'

nia nad braterstwem waszem,
które jest na wiecie, wyko-
nywaj.

t

10. A Bóg wszelkiej aski, .

który nas powoa do wiecznój

chway swojej w Chrystusie

Jezusie, gdy maluczko ucier-

piecie, ten niech was doskona-
ymi uczyni, utwierdzi, umo-
cni i ugruntuje;
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11. Jemu niech bdzie chwa-

a i panowanie na wieki wie-

ków. Amen.
12. Przez Sylwanawam wier-

nego brata, jako rozumiem,

krótkom pisa, napominajc i

wiadczc, i to jest prawdzi-

wa aska Boa, w której stoi-

cie.
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13. Pozdrawia was spówy-

brany zbór, ten. który jest

w Babilonie, i Marek, syn

mój.

14. Pozdrówcie jedni drugich

w pocaowaniu mioci. Pokój

niech bdzie wam wszystkim,

którzycie w Chrystusie Jezu-

sie. Amen.

List wtóry powszechny . Piotra

Apostoa.

RODZIA L

Szymon Piotr, suga i Apo-

sto Jezusa Chrystusa, tym,

którzy równie z nami koszto-

wnej wiary dostali przez spra-

wiedliwo Boga naszego i zba-

wiciela naszego Jezusa Chry-

stusa.

2. aska i pokój niech si
wam rozmnoy przez pozna-

nie Boga i Jezusa, Pana na-

szego.

3. Jako nam jego Boska moc
wszystko, co do ywota i do

pobonoci naley, darowaa
przez poznanie tego, który nas

powoa przez saw i przez

cnot

;

4. Przez co bardzo wielkie i

kosztowne obietnice nam s
darowane, abycie si przez

nie stali uczstnikami Boskie-

go przyrodzenia ,« uszedszy

skaenia tego, które jest na

wiecie w podliwociach.
5. Ku temu tedy samemu

wszelkiej pilnoci przykada-

jc, przydajcie do wiary wa-

szój cnot, a do cnoty umiej-
tno

;

6. A do umiejtnoci powci-
gliwo, a do powcigliwo-
ci cierpliwo, a do cierpli-

woci pobono;
7. A do pobonoci brater-

sk mio, a do mioci bra-

terskiej ask.
8. Albowiem gdy to bdzie

przy was. a obficie bdzie, nie

prónymi, ani niepoyteczny-

mi wystawi was w znajomoci
Pana naszego Jezusa Chry-

stusa,
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9. Bo przy kim tych rzeczy

niemasz, lepy jest; a tego, co

jest daleko, nie widzi, zapo-

mniawszy na oczyszczenie od
dawnych grzechów swoich.

10. Przeto, bracia! raczej

si starajcie, abycie powoa-
nie i wybranie wasze mocne
czynili; albowiem to czynic,
nigdy si nie potkniecie.

11. Tak bowiem hojnie wam
dane bdzie wejcie do wieczne-

go królestwa Pana naszego i

zbawiciela Jezusa Chrystusa.

12. Przeto nie zaniedbam
was zawsze upomina o tych
rzeczach, chociaecie umiej-
tni i utwierdzeni w teraniej-

szej prawdzie.

13. Bo to mam za suszn
rzecz, pókim jest w tym przy-
bytku, abym was pobudza
przez napominanie,
14. Wiedzc, i prdkie jest

zoenie przybytku mojego, ja-

ko mi i Pan nasz Jezus Chry-
stus objawi.

15. A stara si bd o to ze

wszelakiej miary, abycie wy
i po zejciu mojem te rzeczy

sobie przypominali.

16. Albowiem nie bani ja-

kich misternie wymylonych
naladujc, uczynilimy wam
znajom Pana naszego Jezusa
Chrystusa moc i przyjcie, ale

jako ci, którzymy oczami
naszemi widzieli wielmono
jego.

17. Wzi bowiem od Boga
Ojca cze i chwa, gdy mu

by przyniesiony gos taki od
wielmonej chway: Ten jest

on Syn mój miy
;
w którym

mi si upodobao.
18.

- A gos ten mymy sy-
szeli z nieba przyniesiony, b-
dc z nim na onej górze wi-
tej.

19. I mamy mocniejsz mo-w prorock, której pilnujc
jako wiecy w ciemnem miej-

scu wieccej
, dobrze czyni-

cie, aby dzie owitn, i ju-

trzenka wesza w sercach wa-
szych.

20. To najpierwej wiedzc,
i adne proroctwo Pisma nie

jest wasnego wykadu.
21. Albowiem nie z woli ludz-

kiej przyniesione jest niekie-

dy proroctwo, ale od Ducha
witego pdzeni bdc, mó-
wili wici Boy ludzie.

ROZDZIA H.

Byli te i faszywi prorocy
midzy ludem, jako i midzy
wami bd faszywi nauczy-
ciele, którzy z sob wprowa- :

dz kacerstwa zatracenia
;

i

'

Pana, który ich kupi, zaprz
si, sami na si przywodzc
prdkie zginienie.

;

2. A wiele ich naladowa;
bd zginienia ich, przez któ-

rych droga prawdy bdzie
bluniona.

3. I przez akomstwo zmy-
lonemi sowami wami kup- :

czy bd, którym sd z da-
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wna nie omieszkuje, i zatra-

cenie ich nie drzemie.

4. Albowiem jeli Bóg Anio-

om, którzy byli zgrzeszyli,

nie przepuci, ale strciwszy

ich do pieka, poda acu-
chom ciemnoci, aby byli za-

chowani na sd

:

5. Take i pierwszemu wia-

tu nie przepuci, ale Noe-

go samoósmego, kaznodziej

sprawiedliwoci ,
zachowa,

przywiódszy potop na wiat

niepobonych

;

6. I miasta Sodomczyków i

Gomorry w popió obróciwszy

podwróceniem potpi, wysta-

wiwszy je na przykad tym,

którzyby niepobonie yli

;

7. A sprawiedliwego Lota,

onych niezboników rozpu-

stnem obcowaniem strapione-

go, wyrwa.
8. Albowiem widzeniem i sy-

szeniem on sprawiedliwy mie-

szkajc midzy nimi, dzie po

dniu dusz sprawiedliw u-

czynkami ich niezbonemi tra-

pi.

9. Umie Pan pobonych z po-

kuszenia wyrywa, a niespra-

wiedliwych na dzie sdu ku
karaniu chowa

;

10. A najwicej tych, którzy

za ciaem w podliwoci plu-

gastwa chodz, a zwierzchno-

ci pogardzaj, mieli, i sobie

si podobajcy, nie wzdrygaj
si bluni przeoestw.
11. Chocia Anioowie b-
dc wikszymi si i moc,

411

nie przynosz przeciwko nim

przed Pana blunierczego s-

du.

12. Ale ci, jako bydo bez-

rozumne, które za przyrodze-

niem idzie, sprawione na uo-

wienie i skaz, blunic to,

czego nie wiedz, w tej skazie

swojej zagin.

13. I odnios zapat nie-

sprawiedliwoci, jako i ci, któ-

rzy maj za rozkosz kado-

dzienne luboci, bdc pluga-

stwem i zmaz, roskosz maj
w zdradach swoich, z wami
bankietujc

:

14. Oczy maj pene cudzo-

óstwa, i bez przestania grze-

szce, przyudzajc dusze nie-

stateczne, majc serce wywi-
czone w akomstwie, synowie

przeklstwa,

15. Którzy opuciwszy pro-

st drog, zbdzili, naladu-

jc drogi Balaama, syna Bo-

sorowego, który zapat nie-

sprawiedliwoci umiowa

;

16. Ale mia karanie za swój

wystpek, poniewa jarzmu

niema olica poddana, czo-

wieczym gosem przemówiw-

szy, zahamowaa szalestwo

proroka.

17. Ci s studniami bez wo-

dy, oboki od wichru pdzone,

którym chmura ciemnoci na

wieki jest zachowana.

18. Albowiem nadt pró-

no mówic, przyudzaj
przez podliwo ciaa i roz-

pusty tych, którzy byli pra-
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wdziwie uciekli od obcujcych
w bdzie,
19. Wolno im obiecujc, a

sami bdc niewolnikami ska-
zy. Albowiem kto jest od ko-
go przezwyciony, temu te
jest zniewolony.

20. Bo poniewa oni uszli

plugastw wiata przez pozna-
nie Pana i zbawiciela Jezusa
Chrystusa, a znowu si za
niemi uwikawszy, zwycieni
bywaj; stay si ostateczne
rzeczy ich gorsze ni pierwsze.

21. Boby im byo lepiej, nie
uzna drogi sprawiedliwoci,
nieli poznawszy j, odwróci
si od podanego im rozkaza-
nia witego.
22. Ale si im przydao we-
dug onej prawdziwej przypo-
wieci : Pies wróci si do zwra-
cania swego, a winia umyta
do walania si w bocie.

ROZDZIA DR.

Najmilsi! ju ten drugi list

do was pisz, którym wzbu-
dzam przez napominanie u-
przejm myl wasz,
2. Abycie pamitali na so-
wa przepowiedziane od wi-
tych proroków, i na przyka-
zanie nasze, którzymy Apo-
stoami Pana i zbawiciela:

3. To najpierwej wiedzc, e
przyjd w ostateczne dni na-
miewcy, wedug wasnych
swoich podliwoci chodzcy,
4. I mówicy : Gdzie jest

obietnica przyjcia jego? Bo

jako ojcowie zasnli, wszystko
tak trwa od pocztku stworze-
nia.

5. Tego zaiste umylnie wie-
dzie nie chc, e si niebiosa
dawno stay, i ziemia z wody
i w wodzie stana przez so-
wo Boe,
6. Dlaczego on pierwszy wiat
wod bdc zatopiony, zgin.
7. Lecz te niebiosa, które te-

raz s, i ziemia teme sowem
odoones i zachowane ognio-
wi na dzie sdu i zatracenia
niepobonych ludzi.

8. Ale ta jedna rzecz niech
wam nie bdzie tajna, najmil-
si! i jeden dzie u Pana jest

jako tysic lat, a tysic lat,

jako jeden dzie.
9. Nie omieszkiwa Pan z

obietnic, (jako to niektórzy
maj za omieszkanie,) ale u-

ywa cierpliwoci przeciwko
nam, nie chcc, aby którzy
zginli, ale eby si wszyscy

'

do pokuty udali.

10. A on dzie Paski przyj-

dzie jako zodziej w nocy, w
który niebiosa z wielkim trza-

]

skiem przemin, aywioy roz-
f

palone ogniem stopniej, a zie-

mia i rzeczy, które s na niej,

Spalone bd.
11. Poniewa si tedy to‘ ;

wszystko ma rozpyn, jaki-
mi wy macie by w witych
obcowaniach ipobonociach?
12. Którzy oczekujecie i spie-

szycie si na przyjcie dnia
Boego, w który niebiosa go- ;
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rejce rozpuszcz si, i ywio-

y paajce stopniej.

13. Lecz nowycli niebios i

nowej ziemi wedug obietnicy

jego oczekujemy, w których

sprawiedliwo mieszka.

14. Przeto najmilsi! tego

oczekujc, starajcie si, aby-

cie bez zmazy i bez nagany
od niego znalezieni byli w po-

koju;

15. A nieskwapliwo Pana
naszego miejcie za zbawienie

wasze, jako wam i miy brat

nasz Pawe wedug danej so-

bie mdroci pisa,

16. Jako i we wszystkich li-
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stach swoich mówic o tych

rzeczach, midzy któremi s
niektóre rzeczy trudne ku wy-
rozumieniu, które nieumiej-

tni i niestateczni wykrcajja-

ko i inne pisma, ku swemu
wasnemu zatraceniu.

17. Wy tedy, najmilsi! wie-

dzc to przedtem, strzecie si,

abycie bdem tych niezboni-

ków nie byli zwiedzieni, i nie

wypadli z waszej statecznoci

;

18. Ale rocie w asce i w
znajomoci Pana naszego i zba-

wiciela Jezusa Chrystusa, któ-

remu niech bdzie chwaa i te-

raz i na czasy wieczne. Amen.

List pierwszy powszechny . Jana

Apostoa.

RODZIA I.

Co byo od pocztku, comy
syszeli, comy oczyma nasze-

mi widzieli, i na comy pa-

trzyli, i czego si rce nasze

dotykay, o Sowie ywota;
2. (Bo ywot objawiony jest,

i widzielimy i wiadczymy i

zwiastujemy wam on ywot
wieczny, który by u Ojca, i

objawiony nam jest.)

3. Comy, mówi, widzieli i

syszeli, to wam zwiastujemy,

abycie i wy z nami spóe-
czno mieli, a spóeczno
nasza aby bya z Ojcem i z

Synem jego, Jezusem Chry-

stusem.

4. A to wam piszemy, aby
rado wasza zupena bya.

5. A to jest poselstwo, któ-

remy syszeli od niego, i zwia-

stujemy wam: I Bóg jest

wiato, a adnej ciemnoci

w nim niemasz.

6. Jelibymy rzekli, i spó-

eczno mamy z nim, a w cie-
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mnoci chodzimy, kamiemy,
a nie czynimy prawdy.
7. A"jeli w wiatoci cho-

dzimy, jako on jest w wiato-
ci, spóeczno mamy midzy
sob, a krew Jezusa Chrystu-
sa, Syna jego, oczyszcza nas
od wszelkiego grzechu.
8. Jelibymy rzekli, i grze-

chu nie mamy, sami siebie

zwodzimy, a prawdy w nas
niemasz.

9. Jelibymy wyznali grze-
chy nasze, wierny jest Bóg i

sprawiedliwy, aby nam odpu-
ci grzechy, i oczyci nas od
wszelkiej nieprawoci.
10. Jelibymy rzekli, emy

nie zgrzeszyli*kamc go czy-
nimy, a sowa jego niemasz w
nas.

RODZIA n.

Dziatki moje! to wam pisz,
abycie nie grzeszyli

;
i jeliby

kto zgrzeszy, mamy ordo-
wnika u Ojca, Jezusa Chrystu-
sa sprawiedliwego

;

2. A on jest ubaganiem
za grzechy nasze

;
a nie tylko

za nasze, ale te za grzechy
wszystkiego wiata.
3. A przez to wiemy, emy

go poznali, jeli przykazania
jego zachowujemy.
4. Kto 'mówi: Znam go, a

przykazania jego nie zachowu-
je, kamc jest, a prawdy w
nim niemasz.

5. Lecz ktoby zachowa so-
wa jego, prawdziwie si w

tym mio Boa wykonaa;
przez to znamy, i w nim je-

stemy.
6. Kto mówi, e w nim mie-

szka, powinien, jako on cho-
dzi, i sam take chodzi.
7. Bracia ! nie nowe przyka-

zanie wam pisz, ale przyka-
zanie stare, którecie mieli od
pocztku

;
a to stare przyka-

zanie jest ono sowo, którecie
syszeli od pocztku.
8. Zasi przykazanie nowe

pisz wam, które jest pra-
wdziwe w nim i w was : i cie-

mno przemija, a prawdziwa
ona wiato ju wieci.
9. Kto mówi, i jest w wia-

toci, a brata swego nienawi-
dzi, w ciemnoci jest a dotd.
10. Kto miuje brata swego,
w wiatoci mieszka, i zgor-

szenia w nim nie masz.
11. Lecz kto nienawidzi bra-

ta swego, w ciemnoci jest i w
ciemnoci chodzi, a nie wie,
gdzie idzie, i ciemno zale-
pia oczy jego.

12. Pisz wam, dziatki! i
wam s odpuszczone grzechy
dla imienia jego.

13. Pisz wam, ojcowie! e-;
cie poznali tego, który jest i

od pocztku. Pisz wam, mo- r

dzieócy! ecie zwyciyli o-

nego zonika.
14. Pisz wam, dziateczki!

ecie poznali Ojca. Pisaem
wam, ojcowie! ecie poznali <

onego, który jest od pocztku.
Pisaem wam, modziecy ! e- ;
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cie mocni, a sowo Boe mie-

szka w was, a ecie zwyciyli
onego zonika.
15. Nie miujcie wiata, ani

tych rzeczy, które s na wi-
cie

;
jeli kto miuje wiat, nie-

maszw nim mioci ojcowskiej

.

16. Albowiem wszystko, co

jest na wiecie, jako po-
dliwo ciaa, i podliwo
oczu, i pycha ywota, to nie

jest z Ojca, ale jest z wiata.

17. wiatci przemija, i po-
dliwo jego; ale kto czyni

wol Bo, trwa na wieki.

18. Dziateczki ! ostateczna

godzina jest; a jakocie sy-

szeli,e antychryst przyj ma,

i teraz wiele antychrystów

powstao; std wiemy, i jest

ostateczna godzina.

19. Z nas wyszli, ale nie byli

z nas
;
albowiem gdyby byli z

nas, zostaliby byli z nami
;
ale

wyszli z nas, aby objawieni

byli, i wszyscy nie byli z nas.

20. Ale wy macie pomazanie

od onego witego, i wiecie

wszystko.

21. Nie pisaem wam, przeto,

ebycie prawdy nie znali, ale

ej znacie, a i wszelkiekam-
stwo nie jest z prawdy.
22. Któ jest kamc? Aza

nie ten, który zapiera, i Jezus

nie jest Chrystusem? Ten jest

antychryst, który si zapiera

Ojca i Syna.

23. Kady, co si zapiera

Syna, i Ojca nie ma; a kto

wyznaje Syna, ma i Ojca.

24. Wy tedy, cocie syszeli

od pocztku, to niechaj w was

zostaje; jeliby w was zosta-

wao, cocie syszeli od pocz-
tku, i wy w Synu i w Ojcu zo-

staniecie.

25. A ta jest obietnica, któ-

r on nam obieca, to jest,

ywot on wieczny.

26. Tom wam napisa o tych,

którzy was zwodz.
27. Ale to pomazanie, które-

cie wy wzili od niego, zostaje

w was, a nie potrzebujecie, aby

was kto uczy : ale jako to po-

mazanie uczy was o wszyst-

kiem, a jest prawdziwe, i nie

jest kamstwem, a jako was

nauczyo, tak w niem zosta-

niecie.

28.1 teraz, dziateczki ! zosta-

cie w niem, abymy, gdy si
ukae, ufanie mieli, a nie byli

zawstydzeni od niego w przyj-

ciu jego.

29. Poniewa wiecie, e on

sprawiedliwy jest, wiedzcie

te, i kady, który czyni spra-

wiedliwo, z niego narodzony

jest.

RODZIA El.

Patrzcie,jak mio da nam
Ojciec, abymy dziatkami Bo-

emi nazwani byli. Dlatego
wiat nie zna nas, i onego nie

zna.

2. Najmilsi ! teraz dziatkami

Boemi jestemy, ale sijeszcze

nie objawio, czem bdziemy

;

lecz wiemy, i gdy si on ob-



416 I JOHANNIS 3.

jawi, podobni mu bdziemy;
albowiem ujrzymy go tak,jako
jest.

3. A ktokolwiek ma t na-

dziej w nim, oczyszcza si,

jako i on czysty jest.

4. Kady, co czyni grzech,

ten i zakon przestpuje; albo-

wiem grzech jest przestpstwo
zakonu.

5. A wiecie, i si on objawi,
aby grzechy nasze zgadzi, a
grzechu w nim niemasz.

6. Wszelki tedy, kto w nim
mieszka, nie grzeszy

;
ale kto-

kolwiek grzeszy, nie widzia
go, ani go pozna.
7. Dziateczki! niechaj was

nikt nie zwodzi; kto czyni

sprawiedliwo, sprawiedliwy
jest, jako i on sprawiedliwy
jest;

8. Kto czyni grzech, z dyja-

ba jest; gdy od pocztku
dyjabe grzeszy. Na to si ob-

jawi Syn Boy, aby zepsowa
uczynki dyjabelskie.

9. Wszelki, co si narodzi z

Boga, grzechu nie czyni, i na-

sienie jego w nim zostaje, i nie

moe grzeszy, i z Boga naro-

dzony jest.

10. Po tern pozna dziatki Bo-
e i dzieci dyjabelskie.Wszelki,

który nie czyni sprawiedliwo-

ci, nie jest z Boga, i który nie

miuje brata swego.

11. Albowiem to jest posel-

stwo, którecie syszeli od
pocztku, abymy jedni dru-

gich miowali.

12. Nie jako Kain, któryby
z tego zonika, i zabi brata
swego. A dlaczegó go zabi?
I uczynki jego ze byy, a
brata jego sprawiedliwe.

13. Nie dziwujcie si, bracia

moi
!
jeli was wiat nienawi-

dzi.

14. My wiemy, emy prze-

niesieni z mierci do ywota,
i miujemy braci; kto nie

miuje brata, zostajew mierci.

15. Kady, co nienawidzi

brata swego, mobójc jest;

a wiecie, i aden meobójca
nie ma ywota wiecznego w
sobie zostawajcego.
16. Przez tomy poznali mi-o Bo, i on dusz swoj

za nas pooy : i mymy po-

winni ka dusz za braci.

17. A ktoby mia majtno
wiata tego, i widziaby bra-

ta swego potrzebujcego, a

zawarby wntrznoci swoje,

przed nim, jakow nim zostaje

mio Boa?
18. Dziateczki moje! nie mi-

ujmy sowem ani jzykiem,-'

ale uczynkiem i prawd. <

19. A przez to poznajemy, i
z prawdy jestemy, i przed,

nim uspokojemy serca nasze.-:

20. Bo jeliby nas potpiao,
serce nasze, daleko wikszy
jest Bóg, ni serce nasze, i

wie wszystko.

21. Najmilsi! jeliby serce,

nasze nas nie potpiao, ufanie

.

mamy ku Bogu

;

22. 1 o cokolwiekbymy pro- i
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sili, bierzemy od niego; bo
przykazania jego chowamy, i

to, co si podoba przed obli-

czem jego, czynimy.

23. A to jest przykazanie

jego, abymy wierzyli imie-

niowi Syna jego Jezusa Chry-

stusa, i miowali jedni dru-

gich, jako nam przykaza.

24. Bo kto chowa przykaza-

nia jego, w nim mieszka, a on

te w nim
;
a przez to znamy,

i mieszka w nas, to jest, z

Ducha, którego nam da.

ROZDZIA IV.

Najmilsi! nie kademu ducho-

wi wierzcie
;
ale dowiadczajcie

duchów, jeli z Boga s. Bo
wiele faszywych proroków
wyszo na wiat.

2. Przez to poznawajcie Du-
cha Boego: Wszelki duch,

który wyznaje, i Jezus Chry-

stus w ciele przyszed, z Boga
jest.

3. Ale wszelki duch, który

nie wyznaje, e Jezus Chry-

stus w ciele przyszed, nie jest

z Boga; ale ten jest on duch
antyChrystusowy, o któryme-

cie syszeli, i idzie, i teraz

ju jest na wiecie.

4. Wy z Boga jestecie, dzia-

teczki ! i zwyciylicie ich
;
i

wikszy jest ten, który w was
jest, ni ten, który jest na
wiecie.

5. Oni s z wiata; przeto
o wiecie mówi, a wiat ich

sucha.

p.
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6. My z Boga jestemy. Kto
zna Boga, sucha nas

;
kto nie

jest z Boga, nie sucha nas.

Przez to poznajemy ducha
prawdy i ducha bdu.
7. Najmilsi! miujmy jedni

drugich, gdy mio jest z

Boga; i kady, co miuje, z

Boga jest narodzony, i zna

Boga.

8. Kto nie miuje, nie zna

Boga; gdy Bóg jest mio.
9. Przez to objawiona jest

mio Boa ku nam, i Syna
swego jednorodzonego posa
Bóg na wiat, abymy yli
przeze.

10. W tern jest mio, nie

ibymy my umiowali Boga,

ale i on umiowa nas, i po-

sa Syna swego, aby by uba-
ganiem za grzechy nasze.

11. Najmilsi
!
poniewa nas

tak Bóg umiowa, i mymy
powinni jedni drugich mio-
wa.
12. Boga aden nigdy nie

widzia
;

ale jeli miujemy
jedni drugich, Bóg w nas

mieszka, a mio jego dosko-

naa jest w nas.

13. Przez to poznajemy, i w
nim mieszkamy, a on w nas,

i z Ducha swego nam da.
14. Amymy widzieli i wiad-

czymy, i Ojciec posa Syna,

aby by zbawicielem wiata.

15. Ktobykolwiek wyzna, i
Jezus jest Synem Boym, Bóg
w nim mieszka, a on w Bogu.

16. 1 mymy poznali i uwie-

27
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rzyli o mioci, któr Bóg ma
ku nam. Bóg jest mio; a

kto mieszka w mioci, w Bo-

gu mieszka, a Bóg w nim.

17. W tern doskonaa jest

mio Boa z nami, abymy
ufanie mieli w dzie sdny, i
jaki on jest, tacy i my jeste-

my na tym wiecie.

18. Niemaszci bojani w mi-

oci, ale mio doskonaa

precz wyrzuca boja; bo bo-

ja ma udrczenie, a kto si

boi, nie jest doskonay w mi-

oci.
19. My go miujemy, i on

nas pierwej umiowa.
20. Jeliby kto rzek : Miuj

Boga, a brataby swego niena-

widzia,kamcjest; albowiem

kto nie miuje brata swego,

którego widzia, Boga, które-

go nie widzia, jako moe mi-

owa?
21. A to rozkazanie mamy

od niego, aby ten, co miuje

Boga, miowa i brata sw ego.

ROZDZIA V.

'Wszelki, co wierzy, i Jezus

jest Chrystusem, z Boga si

narodzi; a wszelki, co miuje
tego, który urodzi, miuje i

tego, który z niego jest naro-

dzony.

2. Przez to znamy, i miu-
jemy dziatki Boe, gdy Boga
miujemy, i przykazania jego

chowamy.
3. Albowiem ta jest mio

Boa, abymy przykazania je-

go chowali
;
a przykazania je-

go nie s cikie.

4. Bo wszystko, co si naro-

dzio z Boga, zwycia wiat

;

a to jest zwycistwo, które

zwyciyo wiat, wiara nasza.

5. Któ jest, co zwycia
wiat, tylko kto wierzy, i Je-

zus jest Synem Boym?
6. Tenci jest, który przy-

szed przez wod i krew, Jezus

Chrystus, nie w wodzie tylko,

ale w wodzie i we krwi; a
Duch jest, który wiadczy, i
Duch jest prawda.

7. Albowiem trzej s, którzy

wiadcz na niebie: Ojciec,

Sowo, i Duch wity, a ci

trzej jedno s.

8. A trzej s, którzy wiad-
cz na ziemi: Duch, i woda,

i krew, a ci trzej ku jednemu

s.
9. Poniewa wiadectwo ludz-

kie przyjmujemy, wiadectwo’

Boe wiksze jest; albowiem

to jest wiadectwo Boe, które

wiadczy o Synu swoim.

10. Kto wierzy w Syna Bo-t

ego, ma wiadectwo sam w
sobie. Kto nie wierzy Bogu,

kamc go uczyni, i nie u-

wierzy temu wiadectwu, któ-
1
'

re Bóg wiadczy o Synu swo-
?

im.

11. A to jest wiadectwo,

i nam Bóg da ywot wie-

czny; a ten ywot jest w Sy-

nu jego.

12. Kto ma Syna, ma ywot;

;
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kto nie ma Syna Boego, nie

ma ywota.

13. Te rzeczy napisaem wam,
którzy wierzycie w imi Syna
Boego, ebycie wiedzieli, i
macie ywot wieczny, i aby-

cie wierzyli w imi Syna Bo-
ego.

14. A to jest ufanie, które
mamy do niego, ijelibymy
o co prosili wedug woli jego,

syszy nas.

15. A jeli wiemy, i nas sy-
szy, o cokolwiekbymy pro-

sili, tedy wiemy, i mamy te

rzeczy, o któremy go pro-

sili.

16. Jeliby kto widzia brata
swego grzeszcego grzechem
nie na mier, nieche si mo-
dli za nim, a da mu Bóg y-
wot, to jest, grzeszcym nie na
mier. Jestci grzech na mier;

List wtóry .

ROZDZIA JEDEN.

Starszy wybranej pani, i dzia-

tkom jej, które ja miuj w
prawdzie, a nie ja tylko,

ale i wszyscy, którzy poznali

prawd,
2. Dla prawdy, która zostaje

w nas, i z nami bdzie na wie-

ki.
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nie za tym, mówi, aby si kto
modli.
17. Wszelka niesprawiedli-

wojest grzech
;
ale jest grzech

nie na mier.
18. Wiemy, i wszelki, który

si z Boga narodzi, nie grze-

szy
;
ale który si narodzi z

Boga, zachowuje samego sie-

bie, a on zonik nie dotyka
si go.

>

19. Wiemy, i z Boga jeste-

my; ale wiat wszystek w
zem pooony jest.

20. A wiemy, i Syn Boy
przyszed, i da nam zmys,
abymy poznali onego pra-

wdziwego Boga, i jestemy w
onym prawdziwym, to jest, w
Synu jego Jezusie Chrystusie;

tenci jest prawdziwy Bóg i y-
wot wieczny.

21. Dziateczki! strzecie si
bawanów. Amen,

Jana Apostoa.

3. Niech bdzie z wami aska,
miosierdzie i pokój od Boga
Ojca, i od Pana Jezusa Chry-
stusa, Syna Ojcowego, w pra-
wdzie i w mioci.
4. Uradowaem si bardzo,

em znalaz niektóre z dziatk
twoich chodzce w prawdzie,
jakomy przykazanie wzili
od Ojca.

2V
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5. A teraz prosz ci, Pani

!

nie jako przykazanie nowe pi-

szc ci, ale któremy mieli od
pocztku, abymy jedni dru-

gich miowali.

6. A tac jest mio, abymy
chodzili wedug przykaza je-

go. A przykazanie to jest, ja-

kocie syszeli od pocztku,
abycie w niem chodzili.

7. Gdy wiele zwodzicieli wy-
szo na wiat, którzy nie wy-
znawaj, e Jezus Chrystus

przyszed w ciele; ten jest

zwodzicielem i antychrystem.

8. Strzecie samych siebie,

ebymy nie stracili tego, koo
czegomy pracowali, ale eby-
my odpat zupen wzili.

9. Wszelki, co przestpuje, a

List trzeci .

BODZIAE JEDEN.

Starszy Gajowi miemu, któ-

rego ja miuj w prawdzie.

2. Najmilszy! najprzód -
dam, aby si dobrze powo-
dzio, i aby by zdrów, tak

jako si dobrze powodzi du-

szy twojej.

3. Albowiem wielcem si u-

radowa, gdy przyszli bracia,

i dali wiadectwo o twojej

prawdzie, jako ty w prawdzie

chodzisz.

El JOHANNIS.
nie zostaje w nauce Chrystu-

sowej, Boga nie ma; kto zo-

staje w nauce Chrystusowej,

ten i Ojca i Syna ma.
10. Jeli kto przychodzi do

was, a tej nauki nie przynosi,

nie przyjmujcie go w dom,
ani go pozdrawiajcie.

11. Albowiem kto takiego

pozdrawia, uczstnikiem jest

zych uczynków jego.

12. Majc wam wiele pisa,

nie chciaem przez papier i in-

kaust, ale mam nadziej, e
do was przyjd, i ustnie z wa-

mi mówi bd, aby rado
nasza bya zupena.
13. Pozdrawiaj ci dziatki

siostry twojej w Panu wybra-
nej. Amen.

Fana Apostoa.

4. Wikszej nad t radoci 1

nie mam, jako gdy sysz, i ;

dziatki moje chodz w szcze- 5

roci.

5. Najmilszy! wiernie czy-;

nisz, cokolwiek czynisz prze- i

ciwko braciom i przeciw go- *

ciom,
6. Którzy wiadectwo wydali

0 mioci twojej przed zborem

;

1 dobrze uczynisz, jeli ich

odprowadzisz, jako przystoi
;

przed Bogiem.
7. Albowiem dla imienia je- i
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go wyszli, nic nie wziwszy
od pogan.

8. My tedy takowycli powin-

nimy przyjmowa, abymy
byli pomocnikami prawdzie.

9. Pisaem do zboru waszego
;

ale Dyjotrefes, który chce by
przedniejszy midzy nimi, nie

przyjmuje nas.

10. Przetojeli przyjd, przy-

pomn uczynki jego, które

czyni, sowami zemi obma-
wiajc nas, a nie majc dosy
na tern, i sam braci nie przyj-

muje, i tym, coby przyj
chcieli, zabrania, i ze zboru ich

wycza.
11. Najmilszy! nie naladuj

zego, ale dobrego. Kto dobrze

czyni, z Boga jest
;
ale kto le

czyni, nie widzia Boga.

12. Demetryjuszowi wiade-
ctwo jest dane od wszystkich,

i od samej prawdy
;
lecz i my

wiadectwo o nim dajemy, a

wiecie, i wiadectwo nasze

prawdziwe jest.

13. Wielem mia pisa; lecz

nie chc pisa inkaustem i

piórem

;

14. Bo mam nadziej, e ci
w rychle ujrz, a tedy ustnie

mówi bdziemy,
15. Pokój tobie. Pozdrawiaj

ci przyjaciele. Pozdrów i ty

przyjació z imienia.

List powszechny 8. Judy
Apostoa.

RODZIA JEDEN.

Judas, suga Jezusa Chrystu-
sa a brat Jakóba, od Boga
Ojca powiconym i w Jezusie

Chrystusie zachowanym i po-

woanym :

2. Miosierdzie, i pokój, i

mio niech si wam rozmno-
y-
3. Najmilsi! wszelk pilno

czynic, abym wam pisa o
spóecznem zbawieniu, musia-

em wam pisa, napominajc,
ibycie bojowali o wiar raz

witym podan.
4. Albowiem wkradli si nie-

którzy ludzie,dawnoju przed-

tem naznaczeni na to potpie-
nie, niepoboni, którzy ask
Boga naszego obracaj w roz-

pust, i samego si Boga, i

panujcego Pana naszego Je-

zusa Chrystusa zapieraj.

5. Przeto chc wam przypo-

mnie, którzy ju raz o tern
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wiecie, e chocia Pan lud z

ziemi Egipskiej wyswobodzi,

przecie potem tych, którzy

nie wierzyli, potraci.

6. Take Anioów, którzy nie

zachowali pierwszego stanu

swego, ale opucili mieszkanie

swoje, na sd dnia wielkie-

go zwizkami wiecznemi pod

chmur zachowa.

7. Jako Sodoma i Gomora, i

okoliczne miasta, gdy tyme
sposobem jako i one zwsze-

teczniay i uday si za cu-

dzem ciaem, wystawione s
na przykad, ognia wiecznego

karanie ponoszc

:

8. Take te i ci jako snem

zmorzeni, ciao plugawi, ale

zwierzchnoci pogardzaj, i

przeoestwa bluni.
9. Lecz Micha Archanio,

gdy si z dyjabem rozpierajc

wadzi o ciao Mojeszowe, nie

mia podnie przeciwko nie-

mu sdu blunierczego, ale

rzek : Niech ci Pan zgromi.

10. A ci, czego nie znaj, to

bluni
;
a co z przyrodzenia

znaj, jako bezrozumne byda
w tern si psuj.

11. Biada im! bo si drog
Kainow udali, a za bdem
Balaamowej zapaty pucili

si, i przeciwiestwem Korego

poginli.

12. Cis nawitych ucztach

waszych zmazami, którzy z

wami godujc bez wstydu, sa-

mi si pas; s oboki bezwo-

dne, które od wiatrów tam i

sam unoszone bywaj ;
drzewa

zwide nieuyteczne, dwakro
zmare i wykorzenione

;

13. Way wcieke morskie,

wyrzucajce symje sprosnoci,

gwiazdybkajce si, którym
chmura ciemnoci zachowana

jest na wieki.

14. A prorokowa te o nich

siódmy od Adama Enoch, mó-

wic : Oto Pan idzie z wity-
mi tysicami swoimi,

15. Aby uczyni sd wszyst-

kim, i kara wszystkich nie-

zboników midzy nimi ze

wszystkich niepobonoci ich,

które niezbonie podzili, i ze

wszystkich przykroci, które

mówili przeciwko niemu nie-

zhoni grzesznicy.

16. Ci s szemracze utysku-

jcy sobie, wedug podliwo-
ci swoich chodzcy, i których

usta mówi bardzo harde so-

wa, pochlebujc osobom dla ,

swego poytku.
17. Lecz wy, najmilsi! pa-

mitajcie na sowa przepowie- '

dziane od Apostoów Pana na- ;

szego Jezusa Chrystusa

;

18. I wam powiadali, e w
ostateczny czas bdnamiew-
cy, chodzcy wedug swoich

t

niezbonych podliwoci. .

19. Ci s, którzy si sami

odczaj, bydlcy,
.

Ducha

Chrystusowego niemajcy.

20. Ale wy, najmilsi ! budu-

jc si na najwitszej wierze
;

waszej, i modlc si w Duchu

!

witym,
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21. Samych siebie w mioci
Boej zachowajcie, oczekujc

miosierdzia Pana naszego Je-

zusa Chrystusa ku ywotowi
wiecznemu.

22. A nad niektórymi zmi-

ujcie si, rozsdkiem si rz-

dzc;
23. A drugich przez postrach

do zbawienia przywódcie, z

ognia ich wyrywajc, majc

w nienawici i sukni, która-

by bya od ciaa pokalana.

24. A temu, który was moe
zachowa od upadku, i stawi

przed oblicznoci chway swo-

jej bez nagany z weselem,

25. Samemu mdremu Bogu,

zbawicielowi naszemu, niech

bdzie chwaa i wielmonc,
moc i zwierzchno, i teraz i

po wszystkie wieki. Amen.

Objawienie .

RODZIA I.

Objawienie Jezusa Chrystusa,

które mu da Bóg, aby oka-

za sugom swoim rzeczy, któ-

re si w rychle dzia maj
;
a

on je oznajmi i posa przez

Anioa swojego sudze swemu
Janowi,

2. Który wiadectwo wyda
sowu Boemu, i wiadectwu
Jezusa Chrystusa, i cokolwiek

widzia.

3. Bogosawiony, który czy-

ta, i ci, którzy suchaj sów
proroctwa tego, i zachowywuj
to, co w niem jest napisane

;

albowiem czas blisko jest.

4. Jan siedmiu zborom, które

s w Azyi. aska wam i pokój

niech bdzie od tego,który jest,

i który by, i który przyj

Jana Teologa.

ma
;
i od siedmiu duchów, któ-

rzy s przed oblicznoci sto-

licy jego;

5. I od Jezusa Chrystusa,

który jest onym wiadkiem
wiernym pierworodnym z u-

marych, i ksiciem królów

ziemi
;
który nas umiowa, i

omy nas z grzechów naszych

krwi swoj;
6. 1 uczyni nas królmi i ka-

panami Bogu, Ojcu swemu;

jemu niech bdzie chwaa i

moc na wieki wieków. Amen.
7. Oto idzie z obokami, i

ujrzy go wszelkie oko, i ci,

którzy go przebili
;

i narzeka

bd przed nim wszystkie po-

kolenia ziemi. Tak, Amen.
8. Jam jest Alfa i Omega,

ocztek i koniec, mówi Pan,

tóry jest, i który by, i któ-
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ry przyj ma, on Wszechmo-
gcy
9. Ja Jan, którym te jest

bratem waszym, i uczstni-
kiem w ucisku, i w królestwie,

i w cierpliwoci Jezusa Chry-
stusa, byem na wyspie, któ-

r zowi Patmos, dla sowa
Boego, i dla wiadectwo Je-

zusa Chrystusa:

10. Byem w zachwyceniu
ducha w dzie Paski, i sy-
szaem za sob gos wielki ja-

ko trby, mówicy:
11. Jam jest Alfa i Omega,

on pierwszy i ostatni
;
a co wi-

dzisz, napisz w ksigi, i polij

siedmiu zborom, które s w
Azyi, do Efezu, i do Smyrny,
i do Pergamu, i do Tyjatyru,

i do Sardów, i do Filadelfii, i

do Laodycei,

12. 1 obróciem si, abym wi-

dzia on gos, który mówi ze

mn; a obróciwszy si, ujrza-

em siedm wieczników zo-
tych,

13. A w porodku onych sie-

dmiu wieczników podobnego
Synowi czowieczemu, obleczo-

nego w dug szat, i przepa-

sanego na piersiach pasem zo-
tym

;

14. A gowa jego i wosy by-

y biae, jako wena biaa, ja-

ko nieg, a oczy jego jako po-
mie ognia;

15. A nogi jego podobne mo-
sidzowi, jakoby w piecu roz-

palone, a gos jego, jako gos
wielu wód.

16. I mia w prawej rce
swojej siedm gwiazd, a z ust

jego wychodzi miecz z obu
stron ostry, a oblicze jego ja-

ko soce, kiedy jasno wieci.

17. A gdym go ujrza, upa-

dem do nóg jego, jako mar-
twy. I woy prawrk swo-

j na mi, mówic mi : Nie bój

si! Jam jest on pierwszy i

ostatni,

18. I yjcy
;
a byem umar-

y, a otom jest ywy na wieki

wieków. Amen. I mam klucze

pieka i mierci.

19. Napisz te rzeczy, które
widzia, i które s, i które si
dzia maj napotem.

20. Tajemnice onych siedmiu

gwiazd, które widzia w pra-

wej rce mojej, i siedmiu wie-
czników zotych. Siedm onych
gwiazd s Anioowie siedmiu

zborów, a siedm wieczników,
które widzia, jest siedm zbo- -

rów.

ROZDZIA n.

Anioowi zboru Efeskiego na-

pisz : To mówi ten, który trzy-

'

ma siedm gwiazdw prawej rce
swojej, który si przechadza w
poród onych siedmiu wie- i

czników zotych : f

2. Znam uczynki twoje, i pra-

c twoj, i cierpliwo twoj,
a i nie moesz cierpie zych,

i dowiadczye tych, którzy

si mieni by Apostoami, a

nie s i znalaze ich, e s
kamcami

;
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3. 1 znaszae, i masz cierpli-

wo, i pracowae dla imienia

mego, a nie ustae.

4. Ale mam nieco przeciwko

tobie, e mio twoj pierw-

sza. opuci.

5. Pamitaje tedy, skde
wypad, a pokutuj, i czy u-

czynki pierwsze; a jeli nie

chcesz, przyjd przeciwko to-

bie rycho, a porusz wiecznik
twój z miejsca swego, jeliby
nie pokutowa.

6. Ale wdy to masz, i nie-

nawidzisz uczynków Nikolai-

tów, których i ja nienawidz,

7. Kto ma uszy, niechaj su-
cha, co Duch mówi zborom:
Temu, co zwyciy, damje z

drzewa ywota, które jest w
porodku raju Boego.

8. A Anioowi zboru Smyr-
neskiego napisz: To mówi
pierwszy i ostatni, który by
umar i oy

:

9. Znam uczynki twoje, i u-

cisk, i ubóstwo, (ale bogaty,)

i blunierstwo tych, którzy si
powiadaj by ydami, a nie

s, ale s bónic szatask.

10. Nic si nie bój tego, co

masz cierpie. Oto wrzuci dy-

jabe niektórych z was do wi-
zienia, abycie byli dowiad-
czeni

;
i bdziecie mieli ucisk

przez dziesi dni. Bd wier-

ny a do mierci, a dam ci ko-

ron ywota.

11. Kto ma uszy, niechaj su-
cha, co Duch mówi zborom :
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Kto zwyciy, nie bdzie obra-

ony od wtórej mierci.

12. Anioowi zboru Perga-

meskiego napisz: To mówi
ten, który ma miecz on z oby-

dwóch stron ostry;

13. Znam uczynki twoje, i

gdzie mieszkasz, to jest, gdzie

jest stolica szataska, a i trzy-

masz imi moje, i nie zaprzae
si wiary mojej i w one dni, w
które Antypas, wiadek mój
wierny, zabitjr jest v u was,

gdzie szatan mieszka.

14. Ale mam nieco przeciwko
tobie, i tam masz tych, któ-

rzy trzymaj nauk Balaamo-
w, który uczy Balaka, aby
wrzuci zgorszenie przed syny
Izraelskie, eby jedli rzeczy

bawanom ofiarowane, i wsze-

teczestwo podzili.

15. Take masz i tych, któ-

rzy trzymaj nauk Nikolai-

tów, co ja mam w nienawici.

16. Pokutuje: a jeli nie b-
dziesz, przyjd przeciwko to-

bie w rychle, i bd walczy z

nimi mieczem ust moich.

17. Kto ma uszy, niechaj su-
cha, co Duch mówi zborom:
Temu, co zwyciy, dam je
z onej manny skrytej, i dam
mu kamyk biay, a na onym
kamyku imi nowe napisane,

którego nikt nie zna, tylko

ten, który je przyjmuje.

18. A Anioowi zboru Tyja-

tyrskiego napisz : To mówi Syn
Boy, który ma oczy swoje
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jako pomie ognia, a nogi je-

go podobne s mosidzowi

:

19. Znam uczynki twoje, i

mio i posugi, i wiar, i cier-

pliwo twoj, i uczynki twoj,
ae ostatnich rzeczywicej jest,

ni pierwszych.

20. Ale mam nieco przeciwko
tobie, i niewiecie Jezabeli,

która si mieni by proroki-
ni, dopuszczasz uczy i zwo-
dzi sugi moje, eby wszete-

czestwo podzili, i rzeczy ba-
wanom ofiarowane jedli.

21. I daem jej czas, aby
pokutowaa z wszeteczestwa
swego

;
ale nie pokutowaa.

.

22. Oto ja porzucj nao,
i tych, którzy z ni cudzoo,
w ucisk wielki, jeliby nie po-
kutowali z uczynków swoich

:

23. A dzieci jej pobij na
mier: i poznaj wszystkie
zbory, em ja jest ten, który
si badam nerek i serc

;
i dam

kademu z was wedug uczyn-
ków waszych.

24. A wam mówi, i drugim,
którzycie w Tyjatyrzech, któ-

rzykolwiek nie maj tej nauki,
i którzy nie poznali gboko-
ci szataskich, jako mówi:
Nie wo na was innego brze-

mienia.

25. Wszake to, co macie,

trzymajcie, a przyjd.
26. A kto zwyciy i zacho-

wa a do koca uczynki moje,
dam mu zwierzchno nad po-

ganami.

27. I bdzie ich rzdzi lask

elazn; jako statki garncar-

skie skruszeni bd, jakom i

ja wzi od Ojca mego.
28. I dam mu gwiazd po-

rann.
29. Kto ma uszy, niechaj su-

cha, co Duch mówi zborom.

BODZIA m.
A Anioowi zboru, który jest

w Sardziech, napisz : To mówi
ten, który ma siedm duchów
Boych i siedm gwiazd : Znam
uczynki twoje, i masz imi, e
yjesz

;
ale jest umary.

2. Bd czujny, a utwierdzaj
innych, którzy umrze maj;
albowiem nie znalazem uczyn-
ków twoich zupenych przed
Bogiem.

<

3. Pamitaj tedy, jakowzi
i sysza, a chowaj i pokutuj.
Jeli tedy czu nie bdziesz,
przyjd na ci jako zodziej, a
nie zrozumiesz, której godziny ;

przyjd na ci.

4. Ale masz niektóre osoby
w Sardziech, które nie poka-
lay szat swoich

;
przeto cho-

'

dzi bd ze mn w szatach'

biaych, i godni s.
5. Kto zwyciy, ten bdzie ;

obleczony w szaty biae, i nie

wyma imienia jego z ksig *

ywota, ale wyznam imi jego

przed obliczem Ojca mojego
i przed Anioami jego.

6. Kto ma uszy, niechaj su-
cha, co Duch mówi zborom.
7. A Anioowi zboru Fila-

delfskiego napisz : To mówi •
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on wity i Prawdziwy, który

ma klucz Dawidowy, który

otwiera a nikt nie zawiera, i

zawiera a nikt nie otwiera.

8. Znam uczynki twoje ;
otom

wystawi przed tob drzwi o-

tworzone, a aden nie moe
ich zamkn ;

bo acz masz nie

wielk moc, przeci zacho-

wa sowo moje, i nie zaprza-

e si imienia mego.

9. Oto dam niektórych z

bónicy szataskiej
,

którzy

si powiadaj by ydami, a

nie s, ale kami. Oto spra-

wi, e przyjd, ibd si ka-
niali przed nogami twemi, i

poznaj, em ja ci umiowa.
10. e zachowa sowo cier-

pliwoci mojej, ja te ci za-

chowam od godziny pokusze-

nia, która przyjdzie na wszys-

tek wiat, aby dowiadczya
mieszkajcych na ziemi

;

11. Oto id rycho
;
trzymaj,

co masz, aby nikt nie wzi
korony twojej.

12. Kto zwyciy, uczyni go

filarem w kociele Boga mo-

jego, a wicej z niego ju nie

wynijdzie; i napisz na nim
imi Boga mego, i imi mia-

sta Boga mego, nowego Jeru-

zalemu, które zstpuje z nie-

ba od Boga mego, i imi moje

nowe.

18. Kto ma uszy, niechaj

sucha, co Duch mówi zborom.

14. A Anioowi zboru Lao-

dyceóskiego napisz: To mówi
Amen, wiadek on wierny i
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prawdziwy, pocztek stworze-

nia Boego

:

15. Znam uczynki twoje, e
nie jest ani zimny ani gorcy

;

bodaje by zimny, albo go-

rcy !

16. A tak, poniewae letni,

a ani zimny ani gorcy, wy-

rzuc ci z ust moich.

17. Albowiem mówisz: Je-

stem bogaty i zbogaciem si,

a niczego nie potrzebuj; a

nie wiesz, e ty biedny i mi-

zerny, i ubogi, i lepy, i nagi.

18. Radz, aby kupi u
mnie zota w ogniu dowiad-

czonego, aby by bogaty, i

szaty biae, aby by obleczo-

ny, a eby si nie okazywaa
sromota nagoci twojej

;
a oczy

twoje nama maci wzrok

naprawiajc, aby widzia.

19. Ja którychkolwiek mi-

uj, strofuj i karz. Bd
tedy gorliwym, a pokutuj.

20. Oto stoj u drzwi i ko-

acz
;
jeliby kto usysza gos

mój, i otworzy drzwi, wnijd
do niego, i bd z nim wiecze-

rza, a on ze mn.
21. Kto zwyciy, dam mu

siedzie z sob na stolicy mo-

jej, jakom i ja zwyciy, i

usiadem z ojcem moim na

stolicy jego.

22. Kto ma uszy, niechaj

sucha, co Duch mówi zborom.

ROZDZIA IV.

Potemem widzia, a oto drzwi

byy otworzone w niebie, a
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gos pierwszy, którym sysza,
jako trby mówicej ze mn,
i rzek : Wstp sam, a poka-, eo si ma dzia napotem.
2. A zarazem byem w za-

chwyceniu ducha, a oto stolica

postawiona bya na niebie, a
na stolicy siedziaa osoba.

3. A ten, który siedzia, po-
dobny by na wejrzeniu ka-
mieniowi jaspisowi i sardyno-
wi; a okoo onej stolicy bya
tcza, na wejrzeniu podobna
szmaragdowi.

4. A okoo onej stolicy byo
stolic dwadziecia i cztery

;
a

na onych stolicach widziaem
dwudziestu i czterech starców
siedzcych, obleczonych w sza-

ty biae, a na gowach swoich
mieli korony zote.

5. A z onej stolicy wycho-
dziy byskawice, i gromy, i

gosy, i siedm lamp ognistych
gorejcych przed stolic, które
s siedm duchów Boych.
6. A przed on stolic byo

morze szklane, podobne kry-
sztaowi, a w porodku stolicy

i okoo stolicy czworo zwierzt
penych oczu z przodku i z

tyu.

7. A pierwsze zwierz podo-
bne byo Iwowi, a wtóre zwie-

rz podobne cielcowi, a trzecie

zwierz miao twarz jako czo-
wiek, a czwarte zwierz podo-
bne byo orowi latajcemu.
8. A oto kade z osobna z

onych czterech zwierzt miao
sze skrzyde w okoo, a we-

wntrz byy pene oczów,

odpoczynku nie maj we dni

i w nocy, mówic: Switj
wity, wityPan,Bóg wszec:

mogcy, który by, i jest,

przyj ma.
9. A gdy one zwierzta da

way chwa, i cze, i dzikc
wanie siedzcemu na stolicy

yjcemu na wieki wieków

;

10. Upadli dwadziecia czter

starcy przed obliczem siedz
cego na stolicy, i kaniali sh

yjcemu na wieki wieków,
rzucali korony swoje prze
stolic, mówic:
11. Godziene jest, Panie
wzichwa i cze i moc

;
bo:

ty stworzy wszystkie rzeczy

i za wol twoj trwaj, i stwo
rzone- s.

BODZIA V.

1 widziaem po prawej rce
siedzcego na stolicy ksigi

napisane, wewntrz i zewntrs
zapiecztowane siedmioma pie

czciami.

2. 1 widziaem Anioa mocne-
go, woajcego gosem wiel'

kim: Kto jest godzien otwo-

rzy te ksigi, i odpiecztowa
pieczci ich ? i

3. A nikt nie móg ani w
niebie ani na ziemi, ani pod
ziemi otworzy onych ksig,
ani wejrze w nie.

4. 1 pakaem bardzo, i nikt

nie by znaleziony godny, aby
otworzy i czyta ksigi, i wej-

rza w nie.
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5. Tedy mi jeden z onych

starców rzek : Nie pacz ! Oto

zwyciy lew, który jest z po-

kolenia Judowego, korze Da-
widowy, aby otworzy ksigi,

i odpiecztowa siedm pieczci

ich.

6. I spojrzaem, a oto mi-
dzy stolic, i czterema onemi

zwierztami, i midzy onymi
starcami Baranek sta jako

zabity, majc siedm rogów, i

siedm oczy, które s siedm

duchów Boych, posanych na

wszystk ziemi.

7. Ten przyszed i wzi one

ksigi z prawej rki siedzce-

go na stolicy.

8. A gdy wzi one ksigi,

zaraz ono czworo zwierzt, i

oni dwadziecia i cztery starcy

upadli przed Barankiem, ma-

jc kady z nich cytry i czasze

zote, pene wonnych rzeczy,

które s modlitwy witych.
- 9. 1 piewali now pie, mó-
wic: Godziene jest wzi
ksigi, i otworzy pieczci ich,

e by zabity, i odkupie nas

Bogu przez krew swoj ze

wszelkiego pokolenia, i jzy-

ka, i ludu, i narodu

:

10. I uczynie nas Bogu na-

szemu królmi i kapanami, i

królowa bdziemy na ziemi.

11. I widziaem i syszaem
gos wielu Anioów okoo o-

nej stolicy, i onych zwierzt i

onych starców
;
a bya liczba

ich tysickro sto tysicy, i

dziesikro sto tysicy,
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12. Mówicych gosem wiel-

kim: Godzien jest ten Bara-

nek zabity, wzi moc, i bo-

gactwo, i mdro, i si, i

cze, i chwa, i bogosawie-
stwo.

13. A wszelkie stworzenie,

które jest na niebie i na ziemi

i pod ziemi i w morzu, i

wszystko, co w nich jest, sy-

szaem mówice: Siedzcemu
na stolicy, i Barankowi bogo-
sawiestwo, i cze, i chwaa,
i sia na wieki wieków.

14. A czworo onych zwierzt

rzeko : Amen. A oni dwadzie-

cia i cztery starcy upadli, i

kaniali si yjcemu na wieki

wieków.

ROZDZIA VI.

I widziaem, gdy otworzy Ba-

ranek jedn z onych pieczci,

i syszaem jedno ze czterech

zwierzt mówice, jako gos
gromu : Chod a patrzaj

!

2. 1 widziaem, a oto ko bia-

y, a ten, który na nim sie-

dzia, mia uk,i dano mu koro-

n, i wyszed jako zwycica,
aeby zwycia.
3. A gdy otworzy wtór pie-

cz, syszaem wtóre zwierz

mówice : Chod a patrzaj

!

4. I wyszed drugi ko ry-

dzy; a temu, który na nim
siedzia, dano, aby odj po-

kój z ziemi, a iby jedni dru-

gich zabijali, i dano mu miecz

wielki.

5. A gdy otworzy trzeci
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piecz, syszaem trzecie zwie-

rz mówice : Chod a patrzaj

!

I widziaem, a oto ko wrony,
a ten, oo na nim siedzia, mia
szal w rce swojej.

6. 1 syszaem gos z porod-
ku onych czworga zwierzt
mówicy : Miarka pszenicy za

grosz, a trzy miarki jczmie-
nia za grosz

;
a nie szkod oli-

wie i winu.

7. A gdy otworzy czwart
piecz, syszaem gos czwar-

tego zwierzcia mówicy:
Chod a patrzaj

!

8.1 widziaem, a oto ko po-
wy, a tego, który siedzia na
nim, imi byo mier, a pie-

ko szo za nim
;

i dana im jest

moc nad czwart czci zie-

mi, ahy zabijali mieczem, i

godem, i morem, i przez zwie-

rzta ziemskie.

9. A gdy otworzy pit pie-

cz, widziaem pod otarzem
dusze pobitych dla sowa Bo-

ego i dla wiadectwa, które

wydawali

;

10. I woali gosem wielkim,

mówic : Dokde, Panie wi-
ty i prawdziwy ! nie sdzisz i

nie mcisz si krwi naszej nad
tymi, którzy mieszkaj na zie-

mi?
11. 1 dane s kademu z nich

szaty biae, i powiedziano im,

aby odpoczywali jeszcze na
may czas, aby si dopeni
poczet spósug ich i braci ich,

którzy maj by pobici, jako i

oi.

12. I widziaem, gdy otwo
rzy szóst piecz, a oto sta

o si wielkie trzsienie zimi
a soce zczerniao jako wó]

wosiany, i ksiyc wszyste
sta si jako krew

;

13. A gwiazdy niebieskie pa
day na ziemi, tak jako drze

wo figowe zrzuca z siebie fig

swoje niedostae, gdy od wia
tru wielkiego bywa zachwia

ne.

14. A niebo ustpio jakc

ksigi zwinione, a wszelka gó
ra i wyspy z miejsca si swe-

go poruszyy;
15. A królowie ziemi, i ksi
ta, i bogacze, i hetmani, :

mocarze, i kady niewolnik, :

kady wolny pokryli si w ja

skinie i w skay gór,

16. I rzekli górom i skaom

:

Upadnijcie na nas, i zakryjcie

nas przed obliczem tego, któ-

ry siedzi na stolicy, i przed

gniewem tego Baranka

;

17. Albowiem przyszed dzier

on wielki gniewu jego, i któi

si osta moe?

ROZDZIA VII.

Potemem widzia czterech A
nioów, stojcych na czterech

wgach ziemi, trzymajcych
cztery wiatry ziemi, aby nie

wia wiatr na ziemi, ani na

morze, ani na adne drzewo.

2. I widziaem inszego Anio-

a wystpujcego od wschodu
soca, majcego piecz Boga.

ywego, i zawoa gosem wieb-
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kim na onych czterech Anio-

ów, którym dano, aby szko-

dzili ziemi i morzu

;

3. Mówic : Nie szkodcie zie-

mi, ani morzu, ani drzewom,

a popiecztujemy sugi Bo-

ga naszego na czoach ich.

4. 1 usyszaem liczb popie-

cztowanych; sto czterdzieci

i cztery tysice jest popiecz-

towanych ze wszystkich poko-

le synów Izraelskich

:

5. Z pokolenia Judowego

dwanacie tysicy popieczto-

wanych, z pokolenia Rubeno-

wego dwanacie tysicy po-

piecztowanych
;

z pokolenia

Gadowego dwanacie tysicy

popiecztowanych

;

6. Z pokolenia Aserowego

dwanacie tysicy popieczto-

wanych
;
z pokolenia Neftali-

mowego dwanacie tysicy po-

piecztowanych ;
z pokolenia

Manasesowego dwanacie ty-

sicy popiecztowanych

;

7. Z pokolenia Symeonowe-

go dwanacie tysicy popie-

cztowanych
;
z pokolenia Le-

wiego dwanacie tysicy po-

piecztowanych; z pokolenia

Isascharowego dwanacie ty-

sicy popiecztowanych

;

8. Z pokolenia Zabulonowe-

go dwanacie tysicy popiecz-

towanych
;
z pokolenia Józefo-

wego dwanacie tysicy popie-

cztowanych; z pokolenia Ben-

jaminowego dwanacie tysicy

popiecztowanych.

9. Potemem widzia, a oto
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lud wielki, którego nie móg
nikt zliczy, z kadego naro-

du i pokolenia, i ludzi, i jzy-

ków, którzy stali przed stoli-

c i przed oblicznoci Ba-

ranka, obleczeni w szaty biae,

a palmy byy w rkach ich.

10. I woali gosem wielkim,

mówic: Zbawienie naley Bo-

gu naszemu, siedzcemu na

stolicy, i Barankowi.

11. A wszyscy Anioowie sta-

li okoo stolicy i starców i

czworga zwierzt
,

i upadli

przed stolic na oblicze swoje,

i kaniali si Bogu,

12. Mówic: Amen! Bogo-
sawiestwo, i chwaa, i m-
dro, i dzikowanie, i cze,
i moc, i sia Bogu naszemu na

wieki wieków. Amen.
13. I odpowiedzia jeden z

onych starców i rzek mi : Ci,

którzy s obleczeni w szaty

biae, co zacz s? i skd przy-

szli?

14. I rzekem mu: Panie! ty

wiesz. I rzek mi : Ci s, któ-

rzy przyszli z ucisku wielkie-

o, i omyli szaty swoje, i wy-

ielili je we krwi Barankowej.

15. Dlatego s przed stolic

Bo, i su mu we dnie i w
nocy w kociele jego, a ten,

który siedzi na stolicy, jako

namiotem zasoni ich.

16. Nie bd wicej akn,
i nie bd wicej pragn, i

nie uderzy na nich soce, ani

adne gorco.
17. Albowiem Baranek, któ-
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ry jest w porodku stolicy,

bdzie ich pas, i poprowadzi
ich do ywych róde wód, i

otrze Bóg wszelk z z oczów
ich.

ROZDZIA VIII.

A gdy otworzy siódm pie-

cz, stao si milczenie na nie-

bie, jakoby przez pó godziny.

2. I widziaem siedm onych
Anioów, którzy stoj przed
obliczem Boem, a dano im
siedm trb.
3. A inszy Anio przyszed,

i stan przed otarzem, ma-
jc kadzielnic zot; i dano
mu wiele kadzenia, aby je o-

fiarowa z modlitwami wszyst-

kich witych na otarzu zo-
tym, który jest przed stolic.

4. I wstpi dym kadzenia z

modlitwami witych z rki
Anioa przed oblicznoó Bo.
5. I wzi Anio kadzielnic,

i napeni j ogniem z otarza,
i zrzuci j na ziemi, i stay
si gosy, i gromy, i byskawi-
ce, i trzsienie ziemi.

6. A onych siedm Anioów,
którzy mieli siedm trb, na-

gotowao si, aby trbili.

#
7. I zatrbi pierwszy Anio,

i sta si grad i ogie zmi-
szany ze krwi

;
i zrzucono to

na ziemi, a trzeciacz drzew
zgorzaa, i wszelka trawa zie-

lona spalona jest.

8.

Potem zatrbi wtóry A-
nio, a jakoby góra wielka o-

gniem paajca wrzucona jest

w morze, i. obrócona jest w
krew trzecia cz morza.

9. I pozdychaa w morzu
trzecia cz rzeczy stworzo-

nych, które miay dusz, i trze-

cia cz okrtów zgina.

10. I zatrbi trzeci Anio, i

spada z nieba gwiazda wielka,

gorejca jako pochodnia, i u-

pada na trzeci cz rzek, i

na róda wód.
11. A imi onej gwiazdy zo-

wi piounem; i obrócia si
trzecia cz wód w pioun, a
wiele ludzi pomaro od onych
wód

;
bo si stay gorzkie.

12. Potem zatrbi czwarty
Anio, a uderzona jest trzecia

cz soca, i trzecia cz
ksiyca, i trzeciacz gwiazd,
tak i si trzecia cz ich za-

mia, i trzecia cz dnia nie

wiecia, take i nocy.

13. I widziaem i syszaem
jednego Anioa leccego przez

'

porodek nieba
,
mówicego

gosem wielkim : Biada, biada,

'

biada mieszkajcym na ziemi,

'

dla innych gosów trby trzech t

Anioów,którzy zatrbi maj!

'

ROZDZIA IX.

I zatrbi pity Anio, i wi- ?

dziaem, e gwiazda spada z

nieba na ziemi, a dano jej

klucz studni przepaci.

2. I otworzya studni prze- -

paci
;

i wystpi dym z onej
;

studni, jakoby dym pieca wiel-

kiego, i zamio si soce i
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powietrze od dymu onej stu-

dni.

3. A z onego dymu wyszy
szaracze na ziemi, i dano im
moc, jako majmoc niedwiad-
ki ziemskie

;

4. A rzeczono im, eby nie
szkodziy trawie ziemi, ani
adnej rzeczy zielonej, ani a-
dnemu drzewu, ale tylko sa-

mym ludziom, którzy nie ma-

j pieczci Boej na czoach
swoich.

5. A dano im, nie eby ich

zabijay, ale aby ich drczyy
przez pi miesicy, a udr-
czenie ich aby byo jako udr-
czenie od niedwiadka, gdy
czowieka uksi.

6. Przeto w one dni szuka
bd ludzie mierci, ale jej

nie znajd; i bd chcieli

umrze, ale mier od nich
uciecze.

7. A ksztat onych szaraczy
podobny by koniom zgoto-
wanym do bitwy, a na go-
wach ich byy jakoby korony
podobne zotu, a twarze ich

jako twarze ludzkie
;

8. I miay wosy jako wosy
niewiecie, a zby ich byy ja-

ko lwie;

9. A miay pancerze jako
pancerze elazne, a szum skrzy-
de ich, jako grzmot wozów,
gdy wiele koni biey do bitwy.

10. A ogony miay podobne
niedwiadkom, a da byy
w ogonach ich, a moc ich bya

p.

szkodzi ludziom przez pi
miesicy

;

11. A miay nad sob króla,

anioa przepaci, któremu imi
po ydowsku Abaddon, a po
grzecku ma imi Apolijon.
12. Biada jedno przeszo, a

oto jeszcze id dwa biada po-
tem.

13. Tedy zatrbi Anio szó-

sty, a syszaem gos jeden ze

czterech rogów otarza zotego,
który jest przed oblicznoci
Bo.
14. Mówicy szóstemu Anio-

owi, który mia trb : Roz-
wi onych czterech Anioów
zwizanych u wielkiej rzeki
Eufrates.

15. 1 rozwizani s oni czterej

Anioowie, zgotowani na go-
dzin i na dzie, i na miesic,
i na rok, aby pobili trzeci
cz ludzi.

16. A liczba wojska jezdne-
go bya dwieciekro tysic
tysicy; bom sysza liczb
ich.

17. Widziaem take konie w
widzeniu, a ci, którzy siedzieli

na nich, mieli pancerze ogni-
ste' hijacyntowe, i siarczane;
a gowy onych koni byy jako
gowy lwie, a z gby ich wy-
chodzi ogie i dym i siarka.

<

18- A od tego trojga pobita
jest trzeciacz ludzi od ognia,

i od dymu, i od siarki, które
wychodziy z gb ich.

19. Albowiem moc ich jest

w gbach ich i w ogonach ich

;

28
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bo ogony ich wom s po-

dobne, majc gowy, któremi
szkodz.

20. A inni ludzie, którzy nie

s pobici temi plagami, ani

pokutowali od uczynków rk
swoich, aby si nie kaniali
dyjabom, i bawanom zotym
i srebrnym, i miedzianym, i

kamiennym i drewnianym,
którzy ani widzie nie mog,
ani sysze, ani chodzi;
21. Ani pokutowali z mo-

bójstw swoich, ani z czarów
swoich, ani z wszeteczestw
swoich, ani z zodziejstw swo-
ich.

RODZIA X.

I widziaem drugiego Anioa
mocnego, zstpujcego z nieba,

obokiem odzianego, a na go-
wie jego bya tcza, a oblicze

jego jako soce, a nogi jego
jako supy ognia.

2. A mia w rce swojej ksi-
eczki otworzone, i postawi
nog swoj praw na morzu,
a lew na ziemi.

3. 1 zawoa gosem wielkim,

jako lew ryczy
;
a gdy przesta

woa, mówio siedm gromów
gosy swoje.

4, A gdy odmówio siedm
gromów gosy swoje, miaem
pisa

;
alem usysza gos z nie-

ba, mówicy do mnie: Zapie-

cztuj to, co mówio siedm gro-

mów, a nie pisz tego.

5. Tedy Anio, któregom wi-

dzia stojcego na morzu i na

ziemi, podniós rk swoj ku
niebu.

6. I przysig przez yjcego
na wieki wieków, który stwo-

rzy niebo, i to, co wniem jest,

i ziemi i to, co na niej jest, i

morze, i to, co w niem jest, e
czasu ju nie bdzie.

7. Ale we dni gosu Anioa
siódmego, gdy bdzie trbi,
dokona si tajemnica Boa, ja-

ko opowiedzia sugom swoim
prorokom.
8. A gos, którym sysza z

nieba, zasi mówi zemn, i

rzek : Id, a wemij te ksie-
czki otworzone z rki Anioa
stojcego na morzu i na ziemi.

9. I szódem do Anioa, i rze-

kem mu : Daj mi te ksieczki.
I rzek mi: Wemij, a zjedz je,

a uczyni gorzko w brzuchu
twoim; ale w ustach twoich

sodkie bd jako miód.

10. I wziem ksieczki z

rki Anioa i zjadem je, a by-

y w ustach moich sodkie ja-

ko miód; ale gdym je zjad,

gorzko byo w brzuchu moim.
11. I rzek mi: Musisz zasi

prorokowa przed wiel ludzi,

i narodów i jzyków i królów.

RODZIA XI.

1 dano mi trzcin podobn la-

sce
,
a Anio stan, mówic

:

Wsta, a zmierz koció Boy
i otarz, i tych, którzy si mo-
dl w nim.

2. Ale sie, która jest przed:

kocioem, wyrzu precz, a nie*
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mierz jej
;
albowiem dana jest

oganom
,

a miasto wite
eptabd czterdzieci i dwa

miesice.

3. I dam je dwom wiadkom
moim, którzy prorokowa b-
d tysic dwiecie i szedzie-

sit dni, obleczeni bdc w wo-

ry.

4. Ci s dwie oliwy, i dwa
wieczniki, stojce przed obli-

czem Boga wszystkiej ziemi.

5. A jeliby im kto chcia

szkodzi, ogie wynijdzie z ust

ich, i pore nieprzyjacioy ich

;

a jeliby im kto chcia szko-

dzi, ten te tak musi by za-

bity.

6. Ci moc maj zamyka nie-

bo, aby deszcz nie pada za dni

proroctwa ich
;
i maj moc nad

wodami,abyje obróciliw krew,

i uderzy ziemi wszelk pla-

g, ilebykro chcieli.

7. A gdy dokocz wiade-
ctwa swojego, bestyja, która

wystpuje z przepaci, stoczy

z nimi bitw, a zwyciy ich, i

pobije ich.

8. A trupy ich lee bd na
ulicy miasta wielkiego, które

nazywaj duchownie Sodom
i Egiptem, gdzie te Pan nasz

ukrzyowany jest.

9. 1 widzie bd wiele ich z

ludzi, z pokolenia i z jzyków
i z narodów trupy ich przez

póczwarta dnia; ale trupów
ich nie dopuszcz woy w
groby

;

10. Owszem mieszkajcy na
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ziemi radowa si nad nimib-
d, i weseli; i pol dary je-

dni drugim, i ci dwaj prorocy

drczyli mieszkajcych na zie-

mi.

11. A po póczwarta dnia

duch ywota od Boga wstpi
w nich, i stanli na nogach

swoich, a boja wielka przy-

pada na tych, którzy ich wi-

dzieli.

12. Potem usyszeli gos wiel-

ki z nieba,mówicy im : Wstp
cie sam ! I wstpili na niebo w
oboku, i patrzyli na nich nie-

przyjaciele ich.

13. A w on godzin stao

si wielkie trzsienie ziemi. I

upada dziesitacz miasta,

i pobito w onem trzsieniu

ziemi osób ludzi siedm tysicy,

a drudzy przestraszeni s, i

dali chwa Bogu niebieskie-

mu.
ld.Biada wtóra przesza,a oto

biada trzecia przyj dzie rycho.

15. 1 zatrbi Anio siódmy,

i stay si gosy wielkie na nie-

bie mówice: Królestwa wiata
stay si królestwami Pana na-

szego i Chrystusa jego, i kró-

lowa bdzie na wieki wieków.

16. Tedy oni dwadziecia i

cztery starcy, którzy przed

oblicznoci Bo siedz na
stolicach swoich, upadli na
oblicza swe, i pokonili si
Bogu, mówic:
17. Dzikujemy tobie, Panie

Boe wszechmogcy, który
jest, i który by, i który masz

28*
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przyj ! e wzi moc swoj
wielk, i uje królestwo

;

18.1 rozgnieway si narody,
i przyszed gniew twój i czas

umarych, aby byli sdzeni,
i aby odda zapat sugom
twoim, prorokom i witym,
i bojcym si imienia twego,

maym i wielkim, i aby wy-
traci tych, co psuj ziemi.

19. Tedy otworzony jest ko-

cióBoy na niebie, i widziana

jest skrzynia przymierza jego

w kociele jego; i stay si
byskawice, i gosy, i grzmie-

nia, i trzsienia ziemi i grad
wielki.

BODZIA XII.

I ukaza si cud wielki na nie-

bie: Niewiasta obleczona w
soce, a ksiyc pod nogami
jej, a nagowie jej bya korona
z dwunastu gwiazd

;

2. A bdc brzemienna, wo-
aa pracujc ku porodzeniu,

i mczya si, aby porodzia.

3. 1 ukaza si drugi cud na
niebie, a oto smok wielki ry-

dzy, majc siedm gów i rogów
dziesi, a na gowach jego

siedm koron

;

4. A ogon jego cign trze-

ci cz gwiazd niebieskich, i

zrzuci je na ziemi
;
a smok on

stan przed niewiast, która

miaa porodzi, aby, skoroby

porodzia, poar dzieci jej.

5. 1 urodzia syna mczyzn,
który ma rzdzi wszystkie

narody lask elazn; i po-

rwane jest dzieci jej do Boga
i do stolicy jego,

6. A niewiasta ucieka na pu-

styni, gdzie ma miejsce od

Boga zgotowane, aby j tam
ywiono przez dni tysic dwie-

cie i szedziesit.

7. I staa si bitwa na niebie.

Micha i Anioowie jego poty-

kali si z smokiem, smok si
te potyka i anioowie jego.

8. Ale nie przemogli, ani

miejsce ich dalej znalezione

jest na niebie.

9. I zrzucony jest smok wiel-

ki, w on starodawny, któ-

rego zowi dyjabem i szata-

nem, który zwodzi wszystek o-

krg wiata; zrzucony jest na
ziemi, i anioowie jego z nim
s zrzuceni.

10. I syszaem gos wielki

mówicy na niebie: Terazci

si stao zbawienie, i moc, i

królestwo Boga naszego
,

i

zwierchno Chrystusa jego, i
zrzuconyjest oskaryciel braci

j

naszych, który na nich skary
przed oblicznoci Boga na-

*

szego we dnie i w nocy.

11. Ale go oni zwyciyli
przez krew Baranka, i przez

sowa wiadectwa swego, a nie ;

umiowali duszy swojej a do

mierci.

12. Przeto rozweselcie si
nieba ! i wy, którzy mieszkacie

na nich. Biada mieszkajcym ?

na ziemi i na morzu ! i zstpi *

dyjabe do was, majc wielki ;
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gniew, wiedzc, i krótki czas

ma.
13. A gdy wiedzia smok, i
by zrzucony na ziemi, prze-

ladowa niewiast, która bya
porodzia mczyzn.
14. I dano niewiecie dwa

skrzyda ora wielkiego, aby
leciaa od oblicznoci wowej
na pustyni, na miejsce swoje,

gdziebyj ywiono przez czas,

i czasy, i poow czasu.

15. I wypuci was z gby
swojej za niewiast wod jako
rzek, chcc sprawi, aby j
rzeka porwaa.
16. Ale ziemia ratowaa nie-

wiast
;

i otworzya ziemia u-

staswoje, i wypia rzek, któr
by wypuci, smok z gby
swojej.

17. I rozgniewa si smok na
niewiast, i poszed, aby wal-
czy z drugimi z nasienia jej,

którzy zachowywuj przyka-
zania Boe, i maj wiadectwo
Jezusa Chrystusa.

18. I stanem na piasku
morskim.

BODZIA XJH.

I widziaem bestyj wyst-
pujc z morza, majc siedm
gów i rogów dziesi; a na
rogach jej byo dziesi koron,
a na gowach jej imi blu-

nierstwa.

2. A ta bestyja, którm wi-
dzia, podobna bya rysiowi,

a nogi jej, jako niedwiedzie,
a gba jej jako gba lwia; i
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da jej smok moc swoj, i sto-

lic swoj, i moc wielk.
3. A widziaem jedn z gów

jej, jakoby na mier zabit;
ale rana jej miertelna uleczo-

na jest. Tedy si dziwowaa
wszystka ziemia, i sza za on

t

kestyj.

4. 1 kaniali si onemu smo-
kowi, który da moc bestyi;

kaniali si te bestyi, mówic

:

Któ podobny bestyi? Któ
z ni walczy moe ?

5. I dane jej s usta, mó-
wice wielkie rzeczy i blunier-
stwa; dana jej te jest moc,
aby wadz miaa przez czter-

dzieci i dwa miesice.
6. 1 otworzya usta swoje ku

blunierstwu przeciwko Bogu,
aby blunia imi jego, i przy-
bytek jego, i tych, którzy
mieszkaj na niebie.

7. Dano jej te walczy z wi-
tymi i zwycia ich. I dana
jej moc nad wszelkiem poko-
leniem, i jzykiem, i narodem.
8.1bdsijej kania wszys-

cy mieszkajcy na ziemi, któ-
rych imiona nie s napisane
w ksigach ywota Baranka
zabitego od zaoenia wiata.
9. Jeli kto ma uszy, niechaj

sucha

!

10. Jeli kto w pojmanie wie-
dzie, w pojmanie pójdzie

;

jeli
kto mieczem zabije, musi i on
by mieczem zabity. Tu jest

cierpliwo i wiara witych.
11. Zatem widziaem drug

bestyj wystpujc z ziemi,
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a miaa dwa rogi podobne Ba-

rankowym; ale mówia jako

smok,

12. A wszystkiej mocy pier-

wszej onej bestyi dokazuje

przed twarz jej, i czyni, e
ziemia i mieszkajcy na niej

kaniaj si bestyi pierwszej,'

której miertelna rana bya
uzdrowiona

;

13. A czyni cuda wielkie, tak,

i i ogie zstpuje przed oczy-

ma ludzi na ziemi

;

14. I zwodzi mieszkajcych

na ziemi przez one cuda, które

jj dano czyni przed besty-

j, mówic obywatelom ziemi,

aby uczynili obraz onej be-

styi, która miaa ran od mie-

cza, ale zasi oya.
15. 1 dano jej, aby mogada

ducha onemu obrazowi bestyi,

eby te mówi obraz tej be-

styi, i to sprawi, aby ci, któ-

rzyby si nie kaniali obrazowi

onej bestyi, byli pobici.

16. A czyni, aby wszyscy,

mali i wielcy, bogaci i ubodzy,

i wolni i niewolnicy, wzili

pitna na praw rk swoj
albo na czoa swe,

17. A eby aden nie móg
kupowa ani sprzedawa, tyl-

ko ten, który ma pitno albo

imi bestyi, albo liczb imie-

nia jej.

18. Tu jest mdro. Kto ma
rozum, niech zrachuje liczb

onej bestyi; albowiem jest

ligb czowieka, A ta jest

liczba jej, sze set szedzie-

sit i sze.

-RODZIA XIV.

I widziaem, a oto Baranek
sta na górze Syoskiej, a z

nim sto czterdzieci i cztery

tysice, majcych imi Ojca

jego napisane na czoach swo-

ich.

2. I syszaem gos z nieba,

jako gos wielu wód, i jako

gos gromu wielkiego
;

i sy-
szaem gos cytrystów graj-

cych na cytrach swoich.

3. A piewali, jakoby now
pie, przed stolic, i przed

onem czworgiem zwierzt, i

przed starcami, a aden si
nie móg onej pieni nauczy,

oprócz onych stu czterdziestu

i 'czterech tysicy, którzy s z

ziemi kupieni.

4. Ci s, którzy si z nie-

wiastami nie pokalali
;
bo pan-'

nami s. Ci s, którzy nala-

duj Baranka, gdziekolwiek"

idzie. Ci kupieni s z ludzi, &-]

by byli pierwiastkami Bogu \

Barankowi.

5. A w ustach ich nie zna-

laza si zdrada
;
albowiem s

bez zmazy przed stolic Bo!
6. I widziaem drugiego A-

nioa, leccego przez porodek
nieba, majcego Ewangielij

wieczn, aby j zwiastowa

mieszkajcym na ziemi, i wszeb

kiemu narodowi i pokoleniu i

jzykowi i ludowi,

7. Mówicego gosem wiek
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kim : Bójcie si Boga, i chwa-

mu dajcie, gdy przysza

godzina sdu jego, a kaniaj-

cie si temu, który uczyni

niebo i ziemi, i morze, i ró-

da wód.

8. A za nim szed drugi A-

pio, mówic. Upad, upad Ba-

bilon, ono miasto wielkie ! bo

winem gniewu wszeteczestwa

swegonapoiwszystkienarody.

9. A trzeci Anio szed za ni-

mi, mówic gosem wielkim

:

Jeli si kto pokoni bestyi i

obrazowi jej, i jeli wemie
pitno na czoo swoje albo na

rk swoj,
10. I ten pi bdzie z wina

gniewu Boego, z wina szcze-

rego i nalanegow kielich gnie-

wu jego, i bdzie mczony w
ogniu i siarce przed obliczno-

ci Anioów witych, i przed

oblicznoci Baranka.

11. A dym mki ich wyst-
puje na wieki wieków, i nie

maj odpoczynku we dnie i w
nocy, którzy si kaniaj be-

styi i obrazowi jej, i jeli kto

bierze pitno imienia jej.

12. Tu jest cierpliwo wi-
tych, tu s ci, którzy chowa-

j przykazania Boe i wiar
Jezusow.
13. I usyszaem gos z nie-

ba, mówicy do mnie : Napisz

:

Bogosawieni s odtd umar-

li, którzy w Panu umieraj.

Zaprawd mówi Duch im, aby
odpoczywali od prac swoich, a

uczynki ich id za nimi,

. JANA 14. 15. 439

14. 1 widziaem, a oto obok
biay; a na onym oboku sie-

dzia podobny Synowi czowie-
czemu, który mia na gowie
swojej koron zot a w rce
swojej sierp ostry.

15. A drugi Anió wyszed z

kocioa, woajc gosem wiel-

kim na tego, który siedzia na
oboku: Zapu sierp twój a

nij, gdy tobie przysza go-

dzina, aby, poniewa si
dostao niwo ziemi.

16. 1 zapuci ten, który sie-

dzia na oboku, sierp swój na

ziemi, i pota jest ziemia.

17. A drugi Anio wyszed z

kocioa onego, który jest w
niebie, majc i ten sierp ostry.

18. Potem wyszed drugi A-
nio z otarza, który mia moc
nad ogniem, i zawoa gosem
wielkim na tego, który mia
sierp ostry, mówic: Zapu
ten sierp twój ostry, a zbieraj

grona winnicy ziemi
;
bo doj-

rzae s jagody jej.

19. Zapuci tedy Anio sierp

swój ostry na ziemi, i zebra
grona winnicy ziemi, i wrzu-

ci je w pras wielk gniewu

Boego.
20. 1 toczona jest prasa przed

miastem, i wysza krew z pra-

sy a do wdzide koskich
przez tysic i sze set stajan.

ROZDZIA XV.

Potemem widzia drugi cud

na niebie wielki i dziwny, to

jest, siedm Anioów majcych
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siedm plag ostatecznych
,
i

E
rzez nie skoczonyjest gniew
oy.
2. 1 widziaem, jakoby morze

szklane zmiszane z ogniem
;
a

tych, co zwycistwo otrzymali
nad pn bestyj, i nad obra-
zem jej, i nad pitnem jej, i

nad liczb imienia jej, stoj-
cych nad morzem szklanem,
majcych cytry Boe.
3. A piewali pie Mojesza,

sugi Boego, i pie Baranko-
w, mówic : Wielkie i dziwne
s sprawy twoje, Panie Boe
wszechmogcy ! sprawiedliwe
i prawdziwe s drogi twoje, o
królu witych!
4. Któby si ciebie nie ba,

Panie ! i nie wielbi imienia
twego? gdye sam wity,
dy wszystkie narody przyj-

i kania si bd przed
obliczem twojem, e si okaza-

y sprawiedliwe sdy twoje.
5. A potemem widzia, a oto

otworzony by koció przy-
bytku wiadectwa na niebie.

6. I wyszo z kocioa siedm
onych Anioów

,
majcych

siedm plag, obleczonych pó-
tnem czystem i wietnem, i

przepasanych na piersiach zo-
temi pasami.

7. A jedno ze czworga zwie-
rzt dao siedmiu Anioom
siedm czasz zotych, penych
gniewu Boga yjcego na wie-
ki wieków.
8. I napeniony jest koció
dymem od chway Boej, i od

m°cy jego, a nie móg nikt
wnij do kocioa, a si sko-
czyo siedm plag onych sie-

dmiu Anioów.

ROZDZIA XVI.

I syszaem gos wielki z ko-
cioa, mówicy siedmiu Anio-
om : Idcie, a wylejcie siedm
czasz zapalczywoci Boej na
ziemi.

2. I wyszed pierwszy Anio,
a wyla czasz swoj na zie-

mi
;

i wyrzuci si zy i szko-
dliwy wrzód na ludzi, którzy
mieli pitno bestyi, i na tych,

którzy si kaniali obrazowi
jej.

3. I wyla wtóry Anio cza-

sz swoj na morze, i stao
si jakoby krew umarego, a
kada dusza ywa zdecha w
morzu.

4. 1 wyla trzeci Anio czasz
swoj na rzeki i róda wód, i

obróciy si w krew.

5. 1syszaem Anioa wód mó-
wicego: Sprawiedliwy jest, <

Panie! który jest i który «

by, i wity, e to rozsdzi.

6. Poniewa krew witych i

proroków wylewali, dae im
te krew pi; bo tegos godni.

'

7. I syszaem drugiego od
otarza mówicego : Zaiste,

Panie, Boe wszechmogcy!
prawdziwe i sprawiedliwe s
sdy twoje.

8. Potem czwarty Anio wy-
la czasz swoj na soce, i
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dano mu moc trapi ludzi go-

rcoci ognia.

9. I byli upaleni ludzie go-
1 rcoci wielk, i bluniliimi

Boga, który ma moc nad temi

plagami ;
wszake nie pokuto-

wali, aby mu chwa dali.

10. Tedy wyla pity Anio
czasz swoj na stolic bestyi

;

i stao si królestwo jej za-

mione, i wali jzyki swoje

od boleci.

11. I blunili Boga niebie-

skiego dla boleci swoich, i

dla wrzodów swoich
;
wszake

nie pokutowali z uczynków
swoich.

12. I wyla szósty Anio cza-

sz swoj na on wielk rzek
Eufrates, i wyscha woda jej,

aby zgotowana bya droga

królom od wschodu soca.
13. I widziaem z ust smoko-

wych, i z ust bestyi, i z ust

faszywego proroka trzy nie-

czyste duchy wychodzce, po-

dobne abom.
14. Albowiem s duchy dy-

jabelskie, czynice cuda, które

wychodz do królów ziemi, i

na wszystek okrg wiata, aby

mogcego.

15. Oto id jako zodziej

:

Bogosawiony, który czuje i

strzee szat swoich, aby nie

chodzi nago, i nie widziano

sromoty jego.

16. 1 zgromadzi ich na miej-
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sce, które zowi po ydowsku
Armagieddon.
17. Tedy wyla siódmy Anio

czasz swoj na powietrze; i

wyszed gos wielld z kocioa
niebieskiego od stolicy, mó-

wicy : Stao si.

18. 1 stay si gosy, i gromy,

i byskawice ;
i stao si wiel-

kie trzsienie ziemi, jakiego

nigdy nie byo, jako s ludzie

na ziemi, trzsienia ziemi tak

wielkiego.

19. I stao si ono miasto

wielkie na trzy czci roze-

rwane, i miasta narodów upa-

dy
;

i Babilon on wielki przy-

szed napami przed obliczem

Boem, aby mu da kielich

wina zapalczywoci gniewu

swojego.

20. I wszystkie wyspy ucie-

ky, i góry nie s znalezione.

21. I wielki grad jako cetna-

rowy spad z nieba na ludzi,

i blunili ludzie Boga dla pla-

gi gradu, i plaga jego bya
bardzo wielka.

BODZIA XVII.

I przyszed jeden z siedmiu

Anioów, którzy mieli siedm

czasz, i rzek do mnie, mówic
mi : Chod, oka osdzenie

onej wielkiej wszetecznicy,któ-

ra siedzi nad wodami wielkie-

mi,

2. Z któr wszeteczestwo

podzili królowie ziemi, i upili

si winem wszeteczeóstwa jej

obywatele ziemi.
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3. I odniós mi na puszcz
w duchu. I widziaem niewia-

st siedzc na szaratnoczer-
wonej bestyi, penej imion blu-

nierstwa, która miaa siedm
gów i dziesi rogów.
4. A ona niewiasta przyoble-

czona bya w purpur iw szar-

at, i uzoconazotem i drogim
kamieniem, i perami, majc
kubek zoty w rce swej, pe-

en obrzydliwoci i nieczysto-

ci wszeteczestwa swego.
5. A na czole jej byo imi

napisane : Tajemnica, Babilon
wielki, matka wszeteczestw
i obrzydliwoci ziemi.

6. I widziaem niewiast on
pijan krwi witych i krwi
mczenników Jezusowych; a
widzc j, dziwowaem si
wielkiem podziwieniem.
7. I rzek mi Anio: Czemu

si dziwujesz? Ja tobie po-
wiem tajemnic tej niewiasty,

i bestyi, która j nosi, która
ma siedm gów i dziesi ro-

gów.

8. Bestyja, któr widzia,
bya, a nie jest, a ma wyst-
pi z przepaci, a i na zgi-

nienie
,

i zadziwi si mieszka-

jcy na ziemi, (których imiona
nie s napisane w ksigach
ywota od zaoenia wiata,)
widzc bestyj, która bya, a

nie jest, a przeci jest.

9. Tu jest rozum majcy
mdro: Te siedm gów s
siedm gór, na których ta nie-

wiasta siedzi,

10. A królów jest siedm
pi ich upado, a jeden jest

inszy jeszcze nie przyszed, g

gdy przyjdzie, na may czai

musi trwa.

11. A bestyja, która bya s

nie jest, to jest ten ósmy, g

jest z onych siedmiu, a idzie

na zginienie.

12. A dziesi rogów, które
widzia, jest dziesi królów,
którzy królestwa jeszcze nie

wzili; ale wezm moc, jako
królowie, najedn godzin z

bestyj.

18. Ci jedn rad maj i moc,
i zwierzchno swoj bestyi

podadz.

14. Ci z Barankiem walczy
bd, i Baranek ich zwyciy,
bo jest Panem panów, i Kró-
lem królów, i którzy s z nim,
powoani i wybrani i wierni.

15. I rzek mi: Wody, któ-

re widzia, gdzie wszetecznica

siedzi, s ludzie, i zastpy, i

narody, i jzyki.

16. A dziesi rogów, które?
widzia na bestyi, ci w nie-

nawici mie bd wszeteczni-

c, i uczyni j spustoszon i
?

nag, i ciao jej bd je, ;
sam ogniem spal.

17. Albowiem Bóg poda do
serc ich, aby czynili wol jego,

a czynili jednomylnie, i dali

królestwo swoje bestyi, aby
si wypeniy sowa Boe.

;

18. A niewiasta, któr wi-

dzia, jest miasto ono wielkie
\
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które ma królestwo nad król-

mi ziemi.

ROZDZIA XVUI

A potemem widzia drugiego

Anioa zstpujcego z nieba,

majcego moc wielk, i owie-

cia si ziemia od chway jego.

2. I zawoa potnie gosem
wielkim, mówic: Upad, u-

pad Babilon on wielki, i sta

si przybytkiem czartów, i

mieszkaniem wszelkiego ducha

nieczystego, i mieszkaniem

wszelkiego ptastwa nieczyste-

go i przemierzego.

3.I z win zapalczywoci wsze-

teczestwa jego piy wszystkie

narody, a królowie ziemi wsze-

teczestwo z nim podzili, i

kupcy ziemscy z zbytecznej

rozkoszy jego zbogacieli.

4. I syszaem inszy gos z

nieba mówicy: Wynijdcie z

niego, ludu mój ! abycie nie

byli uczstnikami grzechów

iego, a ibycie nie wzili z

plag jego.

5.Albowiem dosigy grzechy

jego a do nieba, i wspomnia
Bóg na nieprawoci jego.

6. Oddajcie mu, jako i on

oddawa wam, a w dwójnasób

oddajcie mu wedug uczynków

So; w kubku, który wam
ewa, nalejcie mu w dwój-

nasób.

7. Jako si wiele chlubi i

rozkoszowa, tak mu wiele

dajcie mk i smutku ;
bo mó-

wi w sercu swojem; Siedz
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jako królowa, a nie jestem

wdow, i smutku nie ujrz.

8. Przeto w jeden dzie

przyjd plagi jego, mier i

smutek i gód, i ogniem b-
dzie spalony; bo mocny jest

Pan Bóg, który go osdzi.

9. I bd go paka, i narze-

ka nad nim bd królowie

ziemi, którzy z nim wszete-

czestwo podzili i rozkoszo-

wali, gdy ujrz dym zapalenia

jego,

10. Z daleka stojc dla bo-

jani mki jego, i mówic:
Biada, biada, miasto ono wiel-

kie Babilon, miasto ono moc-

ne, i w jedn godzin przy-

szed sd twój

!

11. Do tego i kupcy ziemscy

paka bd i narzeka nad

niem, przeto, i towaru ich

aden wicej kupowa nie b-
dzie,

12. Towaru zota i srebra, i

kamienia drogiego, i pere, i

lnu cienkiego, i purpury, i je-

dwabiu, i szaratu, i wszelkie-

go drzewa tyinowego, i wszel-

kiego naczynia soniowego, i

wszelkiego naczynia z drzewa

najkosztowniejszego, i z mie-

dzi, i z elaza, i z marmuru,

13. I cynamonu, i kadzenia,

i maci, i kadzida, i wina, i

oliwy, i mki czystej, i psze-

nicy, i byda, i owiec, i koni,

i wozów, i niewolników, i dusz

ludzkich.

14. 1 owoce podliwoci du-

szy twojej odeszy od ciebie, i
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wszystkie rzeczy tuste i wie-
tne odeszy od ciebie, a tych
rzeczy

ju wicej nie znajdziesz.

15. Kupcy tych rzeczy, zbo-
gaciwszy si tern, z daleka
sta bd dla bojani mki je-
go, paczc i narzekajc,
16. A mówic : Biada, biada,

miasto ono wielkie, które by-
o obleczone w bisiór, i w pur-
pur, i w szarat, i uzocone
zotem,

.

i kamieniem drogim i

perami; gdy w jednej go-
dzinie zgino tak wielkie bo-
gactwo.

17.1 wszelki sternik, i wszyst-
ko mnóstwo ludu, które jest
na okrcie, i eglarze, i któ-
rzykolwiek na morzu poy-
tku szukaj, z daleka stanli,
18. I zawoali, widzc dym

zapalenia jego, mówic: Któ-
re miasto byo podobne te-
mu miastu wielkiemu?
19. A sypali proch na go-
wy swoje i woali, paczc i

smucc si i mówic: Biada,
biada, miasto ono wielkie, w
którem zbogatnieli wszyscy,
którzy mieli okrty na morzu
z dostatków jego, i jednej
godziny spustoszao!
20. Rozraduj si nad niem

niebo, i wici Apostoowie i

prorocy
;
bo si pomci krzy-

wdy waszj Bóg nad niem.
21. I podniós jeden Anio

mocny kamie, jakoby my-
ski wielki, i wrzuci go w mo-
rze, mówic : Takim pdem
wrzucony bdzie Babilon, mia-
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sto ono wielkie, i ju wic
nie bdzie znaleziony.
22. I gos cytrystów, i pi

waków, i piszczków, i trb
czy wicej w tobie syszar
nie bdzie, i aden rzemielni
wszelkiego rzemiosa nie zna
dzie si wicej w tobie, i grzmi
myna nie bdzie wicej sb
szany w tobie

;

23. 1 wiato wiecy nie b<

dzie si wicej wiecia w t<

bie, i gos oblubieca i obli
bienicy nie bdzie wicej sy
szany w tobie

;
i kupcy twe

byli wielcy panowie ziemsej
i czarami twojemi byli zwie
dzieni wszystkie narody.
24. I w niem znalaza si

krew proroków i witych,
wszystkich, którzy s pobi
na ziemi.

ROZDZIA XIX.

Potmem sysza gos wiel
kiego ludu na niebie, mówi
cego : ITalleluja ! Zbawienie, i

chwaa, i cze, i moc Panu
Bogu naszemu.
2. Bo prawdziwe i sprawie-

dliwe s sdy jego, i osdzi
wszetecznic on wielk, któ-
ra kazia ziemi wszetecze1

stwem swojem, i pomci si^
krwi sug swoich z rki jej.

3. I rzekli powtóre: Halle-
luja! A dym jej wstpuje na
wieki wieków.
4. I upadli dwadziecia i

cztery starcy, i czworo zwie-,
rzt, a pokonili si Bogu sie-"
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dzcemu na stolicy, mówic

:

Amen, Halleluja!

: 5. Tedy wyszed gos z sto-

i
licy, mówicy : Chwalcie Bo-

ga naszego wszyscy sudzy je-

|

go, i którzy si go boicie, i

i mali i wielcy.

6. I syszaem gos jako ludu

wielkiego, i jako gos wielu

wód, i jako gos mocnych gro-

mów, mówicych: Halleluja!

i uj królestwo Pan Bóg
wszechmogcy.
7. Weselmy si i radujmy

si, a dajmy mu chwa; bo
przyszo wesele Barankowe, a

maonka jego nagotowaa si.

8. 1 dano jej, aby si obleka
w bisiór czysty i wietny

;
albo-

wiem bisiór s usprawiedli-

wienia witych.
9. 1 rzek mi, napisz : Bogo-

sawieni, którzy s wezwani
na wieczerz wesela Baranko-
wego. I rzek mi: Te sowa
Boe s prawdziwe.

10. I upadem do nóg jego,

abym si mu pokoni
;
ale mi

rzek: Patrz, aby tego nie

czyni; bom jest spósuga
'twój i braci twoich, którzy

Imaj wiadectwo Jezusowe,

(Bogu si kaniaj
;
albowiem

/wiadectwo Jezusowejest duch
(proroctwa.

11. I widziaem niebo otwo-

rzone, a oto ko biay, a te-

go, który siedzia na nim,

zwano Wiernym i Prawdzi-
wym, a sdzi w sprawiedli-

1

woci i walczy.
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12. A oczy jogo byy jako
pomie ognia, a na gowie je-

go wiele koron; i mia imi
napisane, którego nikt nie

zna, tylko on sam.

13. A przyodziany by szat
omoczon we krwi, a imi je-

go zowi Sowo Boe.
14. A wojska, które s na

niebie, szy za nim na koniach

biaych, obleczone lnem cien-

kim, biaym i czystym.

15. A z ust jego wychodzi
miecz ostry, aby nim bi na-

rody; albowiem on je rzdzi
bdzie lask elazn, a on
toczy pras wina zapalczywo-
ci, i gniewu Boga wszechmo-
gcego.
16. A ma na szacie i na bio-

drach swoich imi napisane:

Król królów i Pan panów.
17. I widziaem jednego A-

nioa stojcego w socu, i wo-
ajcego gosem wielkim, mó-
wic wszystkim ptakom lata-

jcym po porodku nieba:

Chodcie, i zgromadcie si na
wieczerz wielkiego Boga,
18. Abycie jedli ciaa kró-

lów, i ciaa hetmanów, i ciaa
mocarzy, i ciaa koni i sie-

dzcych na nich, i ciaa wszyst-
kich wolnych i niewolników,
i maych i wielkich.

19. I widziaem bestyj, i

królów ziemskich, i wojska ich

zebrane, aby stoczyli bitw z

siedzcym na koniu, i z woj-

skiem jego.

20. Ale pojmana jest bestyja,
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a z ni faszywy on prorok,
który czyni cuda przed ni,
któremi zwodzi tych, którzy
przyjli pitno bestyi i którzy
si kaniali obrazowi jej. Ci
obaj wrzuceni s ywo do je-

ziora ognistego, gorejcego
siark.

21. A drudzy pobici s mie-
czem tego, który siedzia na
koniu, wychodzcym z ust je-

go, a wszystkie ptaki nasycone
s ciaami ich.

EODZIA XX.

I widziaem Anioa zstpuj-
cego z nieba, majcego klucz
od przepaci, i acuch wielki

w rce swojej.

2. I uchwyci smoka, wa
onego starego, który jest dy-
jabe i szatan, i zwiza go na
tysic lat

;

3. I wrzuci go w przepa, i

zamkn go i zapiecztowa z

wierzchu nad nim, aby nie

zwodzi wicej narodów, aby
si wypenio tysic lat

;
a po-

tem musi by rozwizany na
may czas.

4. I widziaem stolice, a u-

siedli na nich, i dany im jest

sd, i dusze pocinanych dla
wiadectwa Jezusowego, i dla
sowa Boego, i którzy si nie

kaniali bestyi ani obrazowi
jej, i nie przyjli pitna jej na
czoo swoje i na rk swoj;
i oyli, i królowali z Chrystu-
sem tysic lat.

5. A insi z umarych nie o-

yli, aby si skoczyo tysic
lat. To jest pierwsze zmar-
twychwstanie.

6.

' Bogosawiony i wity
:

który ma cz w pierwszem
zmartwychwstaniu

;
albowiem

nad tymi wtóra mier mocy
nie ma; ale bd kapanami
Boymi i Chrystusowymi, i

bd z nim królowa tysic
lat.

7. A gdy si skoczy tysic
lat, bdzie rozwizany szatan
z ciemnicy swojej,

8. I wynijdzie, aby zwodzi
narody, które s na czterech

wgach ziemi, Goga, i Mago-
ga, aby je zgromadzi do bi-

twy
;
których liczba jest jako

piasek morski.

9.1 wstpili na szeroko zie-

mi, i obtoczyli obóz witych
i miasto umiowane. Ale zst-
pi ogie od Boga z nieba i

poar je.

10. A dyjabe, który je zwo-
dzi, wrzucony jest w jezioro

ognia i siarki, gdzie jest ona
bestyja i faszywy prorok; i

bd mczeni we dnie i w nocy,
na wieki wieków.
11. I widziaem stolic wiel-

k bia, i siedzcego na niej,'

przed którego obliczem ucie-

ka ziemia i nie|)o, a miejsce
im nie jest znaleione.

12. I widziaem umarych,
wielkich i maych, stojcych^
przed oblicznoci Bo, a
ksigi otworzone s; i drug
ksiga take otworzona jest,'
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to jest ksiga ywota ;
i sdze-

ni s umarli wedug tego, jako

napisano byo w onych ksi-

gach, to jest wedug uczyn-

ków ich.

13. I wydao morze umar-

ych, którzy w niem byli, tak-

e mier i pieko wyday u-

marych, którzy w nich byli

;

i byli sdzeni, "kady wedug
uczynków swoich.

14. A mier i pieko wrzu-

cone s, w jezioro ogniste. Ta
jest wtóra mier.
15. A jeli si kto nie zna-

laz napisany w ksigach y-
wota, wrzucony jest w jezioro

ogniste.

ROZDZIA XXI.

Potemem widzia niebo nowe
i ziemi now

;
albowiem pier-

wsze niebo i pierwsza ziemia

przemina, a morza ju wi-
cej nie byo.

2. A ja Jan widziaem ono

wite miasto,Jeruzalem nowe,

zstpujce z nieba od Boga zgo-

towane, jako oblubienic ubra-

n mowi swemu.

3. I syszaem gos wielki z

nieba mówicy : Oto przyby-

tekBoy zludmi, i bdzie mie-

szka z nimi
;
a onibdludem

jego, a sam Bóg bdzie z nimi,

bdc Bogiem ich.

4. I otrze Bóg wszelk z z

oczów ich
;
a mierci wicej nie

bdzie, ani smutku, ani krzy-

ku, ani boleci nie bdzie
;
albo-
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wiem pierwsze rzeczy pomin-

y.
5. I rzek ten, który siedzia

na stolicy : Oto wszystko nowe
czyni. I rzek mi : Napisz

;
bo

te sowa s wierne i prawdzi-

we.

6. I rzek mi : Stao si. Jam
jest Alfa i Omega, pocztek i

koniec. Ja pragncemu dam
darmo ze róda wody ywej.

7. Kto zwyciy, odziedziczy

wszystko, i bd mu Bogiem,

a on mi bdzie synem.

8. Leczbojaliwym i niewier-

nym i obmierzym i mobój-
com, i wszetecznikom, i czaro-

wnikom, i bawochwalcom, i

wszystkim kamcom cz ich

dana bdzie w jeziorze gorej-

cem ogniem i siark : Ta jest

mier wtóra.

9. Tedy przyszed do mnie
jeden z onych siedmiu Anio-

ów, którzy mieli siedm czasz

napenionych siedmioma pla-

gami ostatecznemi, i mówi ze

mn, i rzek : Chod sam, oka-

oblubienic, maonk Ba-

rankow.
10. I zaniós mi w duchu na
gór wielk i wysok, i okaza
mi miasto wielkie, ono wite
Jeruzalem, zstpujce z nieba

od Boga,

11. Majce chwa Bo, któ-

rego wiato podobna bya
kamieniowi najkosztowniej-

szemu, jako kamieniowi jaspi-

sowi, na ksztat krysztau
przezroczystemu

;
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12.1 majce mur wielki i wy-
soki, majce bram dwanacie,
a na onych bramach dwana-
cie Anioów, i imiona napisa-
ne, któres dwanacie pokole
synów Izraelskich.

13. Od wschodu bramy trzy,
od pónocy bramy trzy, od po-
udnia bramy trzy, od zacho-
du bramy trzy.

14. A mur miasta mia grun-
tów dwanacie, a na nich dwa-
nacie imion dwunastu Apo-
stoów Barankowych.
15. A ten, co mówi ze mn,
mia trzcin zot, a zmierzy
miasto i bramyjego i murjego.

#
16. A pooenie miasta onego

jest czworograniaste, adugo
jegotakajest,jakoi szeroko.
I pomierzy miasto ono trzcin
na dwanacie tysicy stajan;
a dugo i szeroko i wyso-
ko jego równe s.
17. I zmierzy mur jego na

sto czterdzieci cztery okcie
miary czowieczej, która jest

miara Anioowa.

.

18. A byo budowanie muru
jego z jaspisu

;
a samo miasto

byo zoto czyste, podobne
szku czystemu.

19. A grunty muru miasta
ozdobione byy wszelkim ka-
mieniem drogim. Pierwszy
grunt by jaspis, wtóry szafir,

trzeci chalcedon,czwarty szma-
ragd.

20. Pity sardoniks, szósty
sardyj usz ,

siódmy chrysolit,

ósmy beryllus, dziewity to-

pazyjusz, dziesity chryso-
pras, jedenasty hijacynt, dwu-
nasty ametyst.

21. A dwanacie bram jest

dwanacie pere; a kada bra-
ma bya z jednej pery, a ry-
nek miasta zoto czyste, jako
szko przezroczyste.

22. Alem kocioa nie widzia
w niem

;
albowiem Pan, Bóg

wszechmogcy, jest kocioem
jego, i Baranek.
23. A nie potrzebuje to mia-

sto soca ani ksiyca, aby
weiciy w niem

;
albowiem

chwaa Boa owiecia je, a
wiec jego jest Baranek.
24.

_

A narody, które bd
zbawione, bd chodziy w
wietle jego, a królowie ziem-
scy chwa i cze swoj do
niego przynios.
25. A bramy jego nie bd

zamknite we dnie
; albowiem

tam nocy nie bdzie.

^

26. 1 wnios do niego chwa

.

i cze narodów.
27. I nie wnijdzie do niego;

nic nieczystego, i czynicego;
obrzydliwo i kamstwo, tyl-

ko ci, którzy s napisani w
ksigach ywota Baranko-

'

wych.

ROZDZIA XXII.

I ukaza mi rzek czystwody
ywota, jasn jako kryszta, j

wychodzc z stolicy Boej i

Barankowej.
2. A w poród rynku jego z j

obu stron rzekibyo drzewoy- 1
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wota, przynoszce owoc dwa-

nacioraki, na kady miesic

wydawajce owoc swój, a li-

cie drzewa suyy ku uzdro-

wieniu pogan.

3. Inie bdzie wicej adnego
przeklstwa, ale stolica Boa
i Barankowa w niem bdzie,

a sudzy jego suy mu bd,
4. I patrzy bd na oblicze

jego, a imi jego na czoach

ich bdzie.

5. 1 nocy tam nie bdzie i nie

bd potrzebowa wiecy i

wiatoci sonecznej
;

bo je

Pan Bóg owieca, i królowa
bd na wieki wieków.

6. 1 rzek mi : Te sowa wierne

s i prawdziwe, a Pan, Bóg
witych proroków, posa A-

nioa swego, aby okaza su-

gom swym, co si ma sta w
rychle.

7. Oto przychodz rycho:

Bogosawiony, który zacho-

wuje sowa proroctwa ksigi

tej.

8. A ja Jan widziaem i sy-

szaem te rzeczy. A gdym sy-

sza i widzia, upadem, abym
si pokoni przed nogami A-

j

nioa onego, który mi to po-

kazywa.

9. Ale mi on rzek: Patrz,

aby tego nie czyni
;
bom jest

spósuga twój i braci twoich

proroków, i tych, co chowaj
sowa ksigi tej

;
Bogu si ka-

niaj.

10. Potem mi rzek : Nie pie-
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cztuj sów proroctwa ksigi

tej
;
albowiem czas blisko jest.

11. Kto szkodzi, niech jeszcze

szkodzi; a kto jest plugawy,

niechjeszcze bdzie pugawszy;
a kto jest sprawiedliwy, niech

si jeszcze usprawiedliwi; a

kto wity, niech jeszcze b-
dzie powicony.
12. A oto przychodz rycho,

a zapata moja jest ze mn,
abym odda kademu wedug
uczynków jego.

13. Jam jest Alfa i Omega,

pocztek i koniec, pierwszy i

ostateczny.

14. Bogosawieni, którzy czy-

ni przykazania jego,aby mieli

prawo do drzewaywota, i aby

weszli bramami do miasta.

15. A na dworze bd psy,

i czarownicy, i wszetecznicy, i

mobójcy, i bawochwalcy, i
9

kady, który miuje i czyni

kamstwo.
16. Ja Jezus posaem Anioa

mojego, aby wam wiadczy o

tych rzeczach we zborach. Jam
jest korze i rodzaj on Da-

widowy, gwiazda jasna i po-

ranna.

17. A Duch i oblubienica mó-

wi: Przyjd! A kto syszy,

niech rzecze: Przyjd! A kto

pragnie, niech przyjdzie
;
a kto

chce, niech bierzewod ywota
darmo.
18. A owiadczam si kade-
mu suchajcemu sów proro-

ctwa ksigi tej : Jeliby kto

przyda do tego, przyda mu
29



APOCALYPSIS 22.450
te Bóg plag opisanych w tej

ksidze

;

19. A jeliby kto uj z sów
ksigi proroctwa tego, odej-

mie te Bógcz jego z ksigi
ywota, i z miasta witego, i

z tych rzeczy, które s napi-

sane w tej ksidze.

20. Tak mówi ten, który wia-
dectwo daje o tych rzeczach:

Zaiste, przyjd.rycho. Amen.
I owszem przyjd, Panie Je-

zusie !

21. aska Pana naszego Je-

zusa Chrystusa niech bdzie z

wami wszystkimi. Amen.

Wszystkich Ksig Nowego Testamentu

KONIEC.
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Ksiga Psalmów.

PSALM I.

Bogosawiony m ,
który

nie chodzi w radzie niepobo-

nych, a na drodze grzesznych

nie stoi, i na stolicy namiew-
ców nie siedzi

;

2. Ale w zakonie Paskim
jest kochanie jego, a w zako-

nie jego rozmyla we dnie i w
nocy.

3. Albowiem bdzie jako

drzewo nad strumieniem wód
wsadzone, które owoc swój

wydaje czasu swego, ali jego

nie opada; i wszystko, cokol-

wiek czyni bdzie, poszcz-

ci si.

4. Lecz nie tak niepoboni;

ale s jako plewa, któr wiatr

rozmiata.

5. Przeto si niepoboni na
sdzie nie ostoj, ani grzeszni-

cy w zgromadzeniu sprawie-

dliwych.

6. Albowiem zna Pan drog
sprawiedliwych

;
ale droga nie-

pobonych zginie.

PSALM n.

Przecze si poganie buntuj,

a narody przemylaj próne
rzeczy ?

2. Schodz si królowie ziem-

scy, a ksita radz spoem
przeciwko Panu, i przeciw po-

mazacowi jego, mówic

:

3. Potargajmy zwizki ich, a

odrzumy od siebie powrozy

ich.

4. Ale ten, który mieszka w
niebie, mieje si; Pan szydzi

z nich.

5. Tedy bdzie mówi do nich

w popdliwoci swojej, a w
gniewie swoim przestraszy ich,

6. Mówic: Jamci postano-

wi króla mojego nad Syonem,

gór wit moj.
7. Opowiem ten dekret : Pan

rzek do mnie: Syn mój je-

ste ty, Jam ciebie dzi spo-

dzi.

8. daj odemnie, a dam ci

narody dziedzictwo twoje; a

osiado twoj, granice ziemi.

9. Potrzesz ich lask elazn,
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a jako naczynie zduskie po-

kruszysz ich.

10. Teraze tedj zrozumiej-

cie, królowie, nauczcie si s-
dziowie ziemi

!

11. Sucie Panu w bojani
a rozradujcie si ze dreniem.

12. Pocaujcie syna, by si
sn nie rozgniewa, i zginli-

bycie w drodze, gdyby si
najmniej zapalia popdliwo
jego. Bogosawieni wszyscy,

którzy w nim ufaj.

PSALM m.
1. Psalm Dawidowy, gdy u-

cieka przed Absalomem, sy-

nem swoim.

2. Panie, jako si namno-
yo nieprzyjació moich ! wie-

le ich powstaje przeciwko
mnie.

3. Wiele ich mówi o duszy
mojej : Niemac ten ratunku od
Boga. Sela.

4. Ale ty, Panie! jeste tar-

cz moj, chwa moj, i wy-
wyszajcym gow moj.
5. Gosem swym woaem do

Pana, a wysucha mi z góry
witej swojej. Sela.

6. Jam si ukad, i zasn-
em, a ocuciem si; bo mi
Pan podpiera.

7. Nie ulkn si wielu ty-

sicy ludu, którzy si na mi
zewszd zasadzili.

8. Powsta, Panie! wybaw
mi, Boe mój ! albowieme ty

uderzy w lice wszystkich nie-

2. 3. 4.

przyjació moich, a zby nie-

zboników pokruszye.
9. Od Panaó jest wybawie-

nie, a nad ludem twoim bo-
gosawiestwo twoje. Sela.

PSALM IV.

1. Przedniejszemu piewako-
wi na Neginot psalm Dawi-
dowy.

2. 'Wysuchaj mi, gdy ci
wzywam, Boe sprawiedliwo-

ci mojej ! który mi sprawi
przestrzestwo w ucinieniu;

zmiuj si nademn, a wysu-
chaj modlitw moj.
3. Synowie ludzcy, i dokde
chwa moj ly bdziecie,

miujc prónoci, a szukajc
kamstwa? Sela.

4. Wiedzcie, e Pan od-
czy sobie pobonego

;
wysu-

cha Pan, gdy zawoam do nie-

go.

5. Lkajcie si, a nie grzesz-

cie; rozmylajcie w sercach

swych, na oach waszych; a
umilkniecie. Sela.

6. Ofiarujcie ofiary spra-

wiedliwoci, a ufajcie w Panu.
7. Wiele ich mówi: Któ
nam da oglda dobra? Ale
ty, Panie

!

podnie nad nami
wiato oblicza twego.

8. 1 sposobisz wiksz rado
w sercu mojem, ni oni mie-

waj, gdy si im zboa ich i

wina ich obficie zrodz.

9. W pokoju si i poo i

zasn, bo ty sam, Panie ! czy-

nisz, e bezpiecznie mieszkam,
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PSALM V.

1. Przedniejszemu piewako-

wi na Nechylot psalm Dawi-

dowy.

2. Przyjmij, Panie! w uszy

swe sowa moje, i wyrozumij

dolegoci moje.

3. Suchaj pilnie gosu wo-

ania mego, królu mój, i Boe
mój ! bo si modl tobie.

4. Panie! rano usysz gos
mój

;
ranoó przedo modli-

tw moj, ibd wyglda po-

mocy.
5. Albowiem ty, o Boe ! nie

kochasz si w nieprawoci, a

nie zmieszka z tob zonik.

x
6. Nieostoj si szaleni przed

oczyma twemi: ty masz w
nienawici wszystkich, którzy

broj nieprawoci.

7. Wygubisz tych, którzy mó-
wi kamstrwo

;
mem krwa-

wym i zdradliwym brzydzi

si Pan.

8. Ale ja w obfitoci mio-
sierdzia twego wnijd do do-

mu twego, a pokoni si w
kociele twoim witym, wbo-
jani twojej.

9. Panie! prowad mi w
sprawiedliwoci twój ej dla nie-

przyjació moich, a wyprostuj

przed obliczem mojem drog
twoj.
10. Bo niemasz nic szczerego

w ustach ich
;
wntrznoci ich

zoliwe, gardo ich jako grób

otwarty, jzykiem swym po-

chlebiaj.

11. Spustosz ich, o Boe!
Niech upadn od rad swoich

;

dla wielkoci przestpstwa ich

rozpd ich, poniewa s od-

pornymi tobie.

12. A niechaj si rozwesel

wszyscy, co ufaj w tobie; na

wieki niech wykrzykuj, gdy
ich ty szczyci bdziesz, i roz-

raduj si w tobie, którzy mi-

uj imi twoje.

13. Albowiem ty, Panie ! spra-

wiedliwemu bogosawi b-
dziesz, a zastawisz go, jako

tarcz, dobrotliwoci twoj.

PSALM VI.

1. Przedniejszemu piewako-

wi naNeginot i Seminit psalm

Dawidowy.

2. Panie! w popdliwoci
twojej nie nacieraj na mi, a

w gniewie twoim nie karz mi;
3. Zmiuj si nademn, Pa-

nie ! bomcimdy
;
uzdrów mi,

Panie ! bo si strwoyy ko-

ci moje,

4. I dusza moja bardzo jest

zatrwoona
;
ale ty, Panie

!

po-

kde?
5. Nawró si, Panie! wyrwij

dusz moj; wybaw mi dla

miosierdzia twego

;

6. Albowiem w mierci nie-

masz pamitki o tobie, a w
grobie któ ci wyznawa b-
dzie?

7. Spracowaem si od wzdy-

chania mego
;
opywa a ka-d noc pociel moja, a oe

moje mokre jest od ez.
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8. Zamio si dla gniewu oko
moje, a zstarzaa si twarz mo-
ja dla wszystkich nieprzyja-

ció moich.

9. Odstpcie odemnie wszyst-

cy, którzy czynicie niepra-

wo
;
albowiem Pan usysza

gos paczu mojego.

10. Usysza Pan prob mo-

j; Pan modlitw moj przy-

j.
11. Niech si zawstydz i

bardzo zatrwo wszyscy nie-

rzyjaciele moi; niech ty po-

adz, a niech prdko poha-
bieni bd.

PSALM VII.

1. Syggajon Dawidowe, któ-

re piewa Panu dla sów Cliu-

sy, syna Jemini.

2. Panie, Boe mój ! w tobie

ufam
;
wybawe mi od wszyst-

kich przeladowców moich, i

wyzwól mi;
3. By sn duszy mojej nie

porwa jako lew, a nie roz-

szarpa, gdyby nie byo, kto-

by j wybawi.
4. Panie, Boe mój

!

jelim to

uczyni, a jeli jest nieprawo
w rkach moich

;

5. Jelim ze odda temu, któ-

ry ze mn w pokoju mieszka
;

jeliem nie wyrwa tego, któ-

ry mi drczy bez przyczyny

:

6. Niechaje przeladuje nie-

przyjaciel dusz moj, a nie-

chaj pochwyci, i podepcze na
ziemi ywot mój, a saw mo-

j niech zagrzebie w proch.

Sela.

7. Powstae, Panie ! w po-

pdliwoci twojej, podnie si
przeciwko wciekoci nieprzy-

jació moich, ocu si, a obró
si ku mnie

;
bo ty sd po-

stanowi
;

8. Tedy si do ciebie zbiey
zgromadzenie narodów; dla

nich tedyusid nawysokoci;

9. Pan bdzie sdzi narody.
Osde mi, Panie! wedug
sprawiedliwoci mojej, i we-
dug niewinnoci mojej, która
jest przy mnie.

10. Nieche, prosz, ustanie

zo niepobonych, a umoc-
nij sprawiedliwego, który do-

wiadczasz serc i wntrznoci,
o Boe sprawiedliwy

!

11. Bógjest tarcz moj, któ-

ry wybawia ludzi serca szcze-

rego.

12. Bóg jest sdzi sprawie-

dliwym; Bóg obrusza si co,

dzie na niezbonego.
13. Jeli si nie nawróci, na-

ostrzy miecz swój
;
uk swój

wycign, i nagotowa go.

14. Zgotowa nabro mier-
teln, a strzay swoje na prze-

,

ladowników przyprawi.
15. Oto rodzi nieprawo, bo
pocz bole

;
ale porodzi

kamstwo.
16. Kopa dó, i wykopa go

;

ale wpadnie w dó, który sam
uczyni.

17. Obróci si bole jego na

;

gow jego, a na wierzch go-
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wy jego nieprawo jego spa-

dnie.

18. Bd wysawia Pana we-

dug sprawiedliwoci jego, a

bd piewa imieniowi Pana

najwyszego.

PSALM VHL
1. Przedniejszemu piewako-

wi naGittyt psalm Dawidowy.

2. Panie, Panie nasz
!

jako
zacnejestimi twoje po wszyst-

kiej ziemi! który wyniós

chwa twoj nad niebiosa.

3. Z ust niemowltek i ss-

cych ugruntowae moc tw
dla nieprzyjació twoich, aby
wyniszczy nieprzyjaciela, i

tego, który si mci.

4. Gdy si przypatruj nie-

biosom twoim, dzieu palców

twoich,miesicowi i gwiazdom,

które wystawi,

5. Tedy mówi : Cójest czo-

wiek, i na pamitasz? albo

syn czowieczy, i go nawie-

dzasz?

6. Albowiemmao mniejszym

uczynie go odAnioów, chwa-

i czci ukoronowae go.

7. Dae mu opanowa spra-

wyrk twoich, wszystko pod-

da pod nogi jego.

8. Owce i woy wszystkie,

nadto i zwierzta polne.

9. Ptastwo niebieskie, i ryby

morskie, i cokolwiek chodzi

po cieszkach morskich.

10. Panie, Panie nasz
!

jako

zacne jest imi twoje po wszyst-

kiej ziemi!

7. 8. 9.

PSALM IX.

1. Przedniejszemu piewako-

wi naHalmutlabben pie Da-

widowa.

2. Bd wysawia Pana ze

wszystkiego serca mego
;
opo-

wiada bd wszystkie cuda

twoje.

3. Rozwesel si, i rozraduj

si w tobie; bd piewa imie-

niowi twemu, o Najwyszy

!

4. e si obrócili nieprzyja-

ciele moi na wstecz : upadli i

poginli od oblicznoci twojej.

5. Bo ty odprawi sd mój,

i spraw moj; zasiade na

stolicy, Sdzia sprawiedliwy.

6. Rozgromie pogan, zatra-

cie zonika, imi ich wyga-

dzie na wieki wieczne.

7. O nieprzyjacielu ! aza wy-

konane s spustoszenia twoje

na wieczno? Poburzye
miasta ? i owszem ich samych

pamitka zgina z niemi.

8. Ale Pan na wieki trwa;

zgotowa stolic swoj na sd.

9. On bdzie sdzi okrg
ziemi w sprawiedliwoci, i o-

sdzi narody w prawoci.

10. I bdzie Pan ucieczk

ubogiemu, ucieczk czasu uci-

sku.

11. I bd ufa w tobie, któ-

rzy znaj imi twoje; albo-

wiem nie opuszczasz tych, Pa-

nie ! którzy ci szukaj.

12. piewajcie Panu, który

I
mieszka na Syonie ;

opowiadaj-
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cie midzy narodami sprawy
jego.

13. Bo on szuka krwi, i ma-

j w pamici, a nie zapomina
woania utrapionych.

14. Zmiuj si nademn, Pa-
nie ! obacz utrapienie moje od
tych, którzy mi maj w nie-

nawici, ty, co mi wyrywasz
z bram mierci.

15. Abym opowiada wszyst-
kie chway twoje w bramach
córki Syoóskiej, weselc si w
zbawieniu twojem.
16. Zanurzeni s poganie w

dole, który uczynili
;
w sieci,

któr skrycie zastawili, uwi-
zia noga ich.

17. Oznajmi si Pan, gdy
uczyni sd; w sprawie rk
swoich si zonik usidli.Bzecz
godna rozmylania ! Sela.

18. Niepoboni si obróc do
pieka, wszystkie narody, któ-

re zapominaj Boga.
19. Bo nie bdzie na wieki

zapamitany ubogi
;

oczeki-

wanie ndznych nie zginie na
wieki.

20. Powstae, Panie! niech
si nie zmacnia miertelny
czowiek

;
a niech narody os-

dzone bd przed tob.
21. Panie! pu na nie strach,

aby poznay narody, i s
ludmi miertelnymi. Sela.

PSALM X.

Panie
!
przecze stoisz z dale-

ka? przecze si ukrywasz cza-

su ucisku?

2. Zonik z hardoci przela-
duje ubogiego

;
niechaje bd

uchwyceni w chytrych zamy-
sach, które zamylaj.
3. Bo si chlubi niezbonih
w podliwociach duszy swo-
jej, aakomy bogosawi sobie,

a drani Pana.

4. Niepobony dla pychy,
któr po sobie pokazuje, nie

pyta si o Boga; wszystka
myl jego, e niemasz Boga.
5. Darz mu si drogi jego

na kady czas
;
dalekie s s-

dy twoje od niego
;
sapa prze-

ciwko wszystkim nieprzyja-

cioom swym.
6. Mówi w sercu swem : Xie
bd wzruszony od narodu do
narodu; bo si nie boj zego.

7. Usta jego pene s zorze-
czestwa, i chytroci, i zdra-

dy
;
pod jzykiem jego uprzy-

krzenie i nieprawo.
8. Siedzi, czyhajc we wsiach,

w skrytociach zabija niewin-
nego

;
oczy jego upatruj ubo-'

giego.

9. Czyha w skrytern miej-'

scu, jako lew w jamie swojej
;

dybie jakoby uchwyci ubo-;

giego, uapiwszy go cignie?
do sieci swojej.

t

10. Przypada, przytula si,

i rzuca si moc swoj na,

wiele ubogich.

11. Mówi w sercu swem : Za-
pomniaci tego Bóg; zakry;
oblicze swoje, nie ujrzy na.

wieki. t

12. Powstae,. Panie Boe
! \
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podnie rk twoj; nie zapo-

minaje ubogich.

13. Przecze niezbonik dra-

ni Boga, mówic w sercu

swem : Nie bdziesz si o tern

pyta ?

14. Ale ty widzisz ucisk, i

krzywd upatrujesz, aby im

odpaci rk tw; na ciebieó

si spuci ubogi, ty jest po-

mocnikiem sierocie.

15. Potrzyj rami niepobo-

nego i zonika, dowiaduj si

0 jego niezbonoci, a go nie

stanie.

16. Pan jest królem na wieki

wieczne; ale narody zgin z

ziemi jego.

17. doci pokornych wy-

suchiwasz, Panie ! utwierdzasz

serca ich, nachylasz ku nim

ucha twojego.

18. Aby sd uczyni sierocie

1 chudzinie, aby go wicej nie

trapi czowiek miertelny na

ziemi.

PSALM XI.

1. Przedniejszemu piewako-

wi psalm Dawidowy.

W Panu ja ufam. Jako tedy

mówicie duszy mojej : Ulatuj

jako ptak z góry swojej ?

1

2. Bo oto niepoboni naci-

gaj uk, przykadaj strza
sw na ciciw, aby strzelali

w ciemnoci na uprzejmych

sercem.

3. Ale zamysy ich bd ska-

one
;
bo sprawiedliwy có u-

czyni?

4. Pan jest w kociele wi-
tem swoim, stolicaPaska jest

na niebie : oczy jego upatruj,

powieki jego dowiadczaj sy-

nów ludzkich.

5. Pan dowiadcza sprawie-

dliwego; ale niepobonego i
-

miujcego nieprawo ma w
nienawici dusza jego.

6. Wyleje jako deszcz na nie-

pobonych sida, ogie i siar-

k, a wicher bdzie czstk
kielicha ich.

7. Bo sprawiedliwy Pan, spra-

wiedliwo miuje, na szczere-

go patrz oczy jego.

PSALM XII.

1. Przedniejszemu piewako-

wi Seminit pie Dawidowa.

2. Ratuj, Panie! bo ju
niestaje miosiernego, a wygi-

nli uprzejmi z synów ludz-

kich.

3. Kady mówi kamstwo z

blinim swoim : usty pochleb*

nemi, dwojakiem sercem mó-

wi.
4. Niechaje Pan wytraci

wszystkie wargi pochlebne, i

jzyk mówicy rzeczy wynio-

se.

5. Którzy mówi: Jzykiem
naszym przewiedziemy, wargi

nasze za nami s, któ jest

panem naszym?
6. Dla zniszczenia ubogich, i

dla woania ndznych teraz

powstan, mówi Pan; posta-

wi w bezpiecznoci tego, na

którego sida stawiaj.
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7. Sowa Paskie s sowa
czyste, jako srebro wypawio-
n w piecu glinianym, siedm
kro przelewane.

8. Ty, Panie! zachowaj ich;

strze ich od rodzaju tego a
na wieki.

9. Ze wszystkych stron nie-

poboni kr, gdy wywy-
szeni bywaj najpodlejsi mi-
dzy synami ludzkimi.

psalm xm.
1. Przedniejszemu piewako-

wi pie Dawidowa.

2. Dokde Panie? Zapo-
mnisze mi na wieki ? dokd-
e ukrywa bdziesz oblicza

twego przedemn?
3. Dokde si bd radzi
w duszy swojej, a trapi w ser-

cu mojem przez cay dzie?
Dokde si bdzie wywy-
sza nieprzyjaciel mój nade-
mn?
4. Wejrzyje, wysuchaj mi,

Panie, Boe mój ! owie oczy
me, bym sn nie zasn w
mierci

;

5. By sn nie rzek nieprzy-

jaciel mój : Przemogem go
;

aeby si nieprzyjaciele moi
nie radowali, gdybym si za-

chwia.

#
6. Ale ja w miosierdziu two-

jem ufam: rozraduje si serce

mojew zbawieniu twojem
;
b-

d piewa Panu, e mi da
wiele dobrego.

13. 14. 15.

PSALM XIV.

1. Przedniejszemu piewak)
wLpsalm Dawidowy.

2. Gupi rzek w sercu sw<

jem: Niemasz Boga. Pops<
wali si

,
obrzydliwymi si

stali w zabawach swoich : ni<

masz, ktoby czyni dobrze.

3. Pan z niebios spojrza n
synów ludzkich, aby obaczy
byliby kto rozumny i szufc

jcy Boga.

4. Ale wszyscy odstpi
jednako si nieuytecznyec

stali; niemasz, ktoby czyni

dobrze, niemasz i jednego.

5. Aza nie wiedz wszysc;

czyniciele nieprawoci, e pc
eraj lud mój

,

jako wic chle"

jedz? ale Pana nie wzywaj
6. Tam si bardzo ulkn
gdy Bóg iest przy narodzi

sprawiedliwego.

7. Habicie rad ubogiego'

ale Pan jest nadziej jego.

8. Któ da z Syonu wyba
wienie Izraelowi? Gdy zasi<

wyprowadzi Pan z wizienia

lud swój
;
rozraduje si Jakób'

a Izrael si rozweseli.

PSALM XV.

1. Pie Dawidowa.

Panie! któ bdzie przebywa"
w przybytku twoim ? Któ b-
dzie mieszka na witej górze

twojej?

2. Ten, który chodzi w nie-

winnoci, i czyni sprawiedlf



PSALMY
wo, a mówi prawd w sercu

swojem

;

I
3. Który nie obmawia jzy-

kiem swoim, nic zego nie czy-

nibliniemu swemu, ani zely-

woci kadzie na bliniego swe-

go;

j

4. Przed którego oczyma

wzgardzony jest niezbonik,
'

ale tych, którzy si boj Pa-

na, ma w uczciwoci; który,

cho przysie z szkod swo-

j, nie odmienia;

5. Który pienidzy swych nie

daje na lichw, i darów prze-

ciwko niewinnym nie przyj-

muje. Kto to czyni, nie za-

chwieje si na wieki.

PSALM XVI.

1. Zota pie Dawidowa.

2 . Strze mi, o Boe ! bo w
tobie ufam. Rzecz, duszo mo-

ja! Panu: Ty Pan mój, a do-

bro moja nic ci nie pomoe,
L 3. Ale witym, którzy s
na ziemi, i zacnym, w których

wszystko kochanie moje.

: 4. Rozmno si boleci tych,

i
którzy si za cudzym bogiem

• kwapi; nie ukusz ze krwi

mokrych ofiar ich, ani wezm
imion ich w usta moje.

5

' 5. Pan jest czstk dziedzi-

F ctwa mego, i kielicha mego, ty

zatrzymujesz los mój.

6 . Sznury mi przypady na

miejscach wesoych, a dzie-

dzictwo wdziczne przyszo na

mi.

i

7. Bd bogosawi Pana,

.5. 16. 17. 11

który mi da rad, gdy i w
nocy wicz mi nerki moje.

8 . Stawiaem Pana zawsze

przed oczyma swemi
;
a i on

jest po prawicy mojej, nie b-
d wzruszony.

9. Przeto uweselio si ser-

ce moje, a rozradowaa si
chwaa moja

;
dotego ciao mo-

je mieszkabdzie bezpiecznie.

10. Bo nie zostawisz duszy

mojej w grobie, ani dopucisz

witemu twemu oglda ska-

enia.

11. Oznajmisz mi drog y-
wota; obfito wesela jest

przed obliczem twojem, roz-

koszy po prawicy twojej a
na wieki.

PSALM XVII.

1. Modlitwa Dawidowa.

Wysuchaj, Panie! sprawie-

dliwo moj; miej wzgld na

woanie moje; przyjmij w u-

szy modlitw moj, któr czy-

ni usty nieobudnemi.

2. Od oblicznoci twojej sd
mój niech wynijdzie

;
oczy two-

je niech patrz na uprzejmo.
3. Dowiadczye serca mego,

nawiedziejewnocy; dowiad-
czye mi ogniem, ale nic nie

znalaz
;
myli moje nie uprze-

dzaj ust moich.

4. Co si tknie spraw ludz-

kich wedug sowa ust twoich,

chroniem si drogi okrutnika.

5. Zatrzymuj kroki moje na

drogach twych, aby si nie

chwiay nogi moje.
.
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6. Ja ci wzywam, bo mi
wysuchiwasz, Boe! Nako
ucha twego ku mnie, wysu-
chaj sowa moje.

7. Oka miosierdzie twoje,

ty, który ochraniasz ufajcych
w tobie od tych, którzy po-
wstawaj przeciwko prawicy
twojej.

8. Strze mi jako renicy
oka; pod cieniem skrzyde
twoich ukryj mi.

9.

Przed twarz niepobonych,
którzy mi niszcz, przed nie-

przyjaciómi duszy mojej, któ-
rzy mi ogarnli.

10. Tukiem swoim okryli si

;

hardzie mówi usty swemi.
11. Gdziekolwiek idziemy,

obtoczyli nas
;
oczy swe nasa-

dzili, aby nas potrcili ku zie-

mi.

12. Kady z nich podobien
jest lwowi pragncemu upu,
i lwiciu siedzcemu w jamie.
13. Powstae, Panie! uprzed
twarz jego, potr go, wyrwij
dusz moj od niezbonego
mieczem twoim.
14. Wyrwij mi od ludzi r-k twoj, o Panie ! od ludzi te-

go wiata, których dzia jest

w tym ywocie, a których
brzuch z szpiarni twojej na-
peniasz, skd nasyceni bywa-

j, i synowie ich, a zostawiaj
ostatki swoje dzieciom swoim.

15. Ale ja w sprawiedliwoci
ogldam oblicze twoje; gdy
si ocuc, nasycony bd o-

brazem oblicznoci twojej.

PSALM XVIII.

1. Przedniejszemu piewakc
wy pie Dawida, sugi Paf
skiego, który mówi do Pan
sowa tej pieni onego dnis

gdy go Pan wyrwa z rl
wszystkich nieprzyjació jegc

i z rki Saulowej
;

i rzek

:

2. Rozmiuj si ciebie, Pa
nie, mocy moja!
3. Pan opok moj, twierdzi

moj, i wybawicielem moim
Bóg mój skaa moja, w nin

bd ufa
;
tarcza moja, i rój

zbawienia mego, ucieczka mo
ja.

4. Wzywaem Pana chwaleb
nego, a od nieprzyjació mo
ich byem wybawiony.
5. Ogarny mi byy bole

ci mierci, a potoki niepobo
nych zatrwoyy mi.
6. Boleci grobu ogarn!}
mi byy, zachwyciy mi si-

da mierci.

7. W utrapieniu mojem wzy
waem Pana, i woaem do Bo
ga mego

;
wysucha z kocid

a swego gos mój, a woania
moje przed oblicznoci jegc

przyszo do uszów jego. i

8. Tedy si ziemia wzruszyy
i zadraa, a fundamenty gój
zatrzsny si, i wzruszyy si
od gniewu jego.

9. Wystpowa dym z no-

zdrzy jego, i ogie poerajcy
z ustJego, wgle si rozpaliy
od niego.

10. Nakoni niebios, i zsti



PSALMY 18. 13

pi, a ciemno bya pod no-

gami jego.

11. A wsiadszy na Cheruba,

lata; lata na skrzydach wia-

trowych.
' 12. Uczyni sobie z ciemno-

ci ukrycie, okoo siebie na-

miot swój z ciemnych wód, i

z gstych oboków.
13. Od blasku przed nim

rozeszy si oboki jego, grad

i wgle ogniste.

14. 1 zagrzmia na niebie Pan,

a Najwyszy wyda gos swój,

.grad i wgle ogniste.

15. Wypuci strzay swe, i

rozproszy ich, a byskawica-
mi gstemi rozgromi ich.

16. I okazay si gbokoci
wód, a odkryte s grunty

wiata na fukanie twoje, Pa-

nie ! i na tchnienie wiatru no-

zdrzy twoich.

17. Posawszy z wysokoci
zachwyci mi

;
wycign mi

z wód wielkich.

18. Wyrwa mi od mocnego
nieprzyjaciela mego, i od tych,

którzy mi mieli w nienawi-

ci, cho byli mocniejszymi

nad mi.
19. Uprzedzili mi byli w

dzie utrapienia mego; ale

Pan by podpor moj.
20. I wywiód mi na prze-

strzestwo; wyrwa mi, i
mi umiowa.
21. Nagrodzi mi Pan wedug

sprawiedliwoci mojej; wedug
czystoci rk moich odda mi.

22. Bom strzeg dróg Pa-

skich, anim odstpi niezbo-

nie od Boga mego.
23. Bom mia wszystkie sdy

jego przed oczyma memi, a

ustaw jego nie odrzucaem od
siebie.

24. Owszem, byem szczerym

przed nim, a strzegem si od
nieprawoci mojej.

25. Przeto odda mi Pan
wedug sprawiedliwoci mo-
jej,wedug czystocirkmoich,

która bya przed oczymajego.

26. Ty, Panie ! z miosiernym
miosiernie si obejdziesz, a z

mem szczerym szczerze so-

bie postpisz.

27. Z uprzejmym uprzejmie

si obejdziesz, a z przewro-

tnym przewrotnie sobie post-
pisz;

28. Albowiem ty lud utr-
piony wybawisz, a oczy wy-
niose poniysz.

29. Ty zaiste rozwiecisz po-

chodni moj; Pan, Bóg mój,

owieci ciemnoci moje.

30. Gdy z tob przebiem
si przez wojsko, a z Bogiem
moim przeskoczyem mur.
31. Droga Boa doskonaa

jest; sowo Paskie jest o-

gniem wypawione. Tarcz jest

wszystkich, którzy w nim ufa-

j-
32. Bo któ jest Bóg, oprócz

Pana? a kto opok, oprócz

Boga naszego ?

33. On jest Bogiem, który

mi opasuje moc, a czyni

prost drog moj.
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34. Krzepi nogi moje jako

jelenie, a na wysokich miej-

scach moich stawia mi.
35. wiczy rce moje do bo-

ju, tak, i krusz luk mie-

dziany ramionami swemi.

36. Dae mi te tarcz zba-

wienia twego, a prawica twoja

podpieraa mi, i dobrotliwo
twoja uwielmoya mi.
37. Rozszerzye kroki moje
podemn, tak, e si nie za-

chwiay golenie moje.

38. Goniem nieprzyjació

moich, a docignem ich: i

nie wróciem: si, aem ich

wytraci.

39. Poraziem ich tak, i nie

mogli powsta; upadli pod
nogi moje.

40. Ty mi opasa moc ku
bitwie; powstawajcych prze-

ciwko mnie obalie pod mi.
41. Podae mi ty nieprzy-

jació moich, abym tych, któ-

rzy mi nienawidz, wykorze-

ni.

42. Woali, ale nie by, kto-

by ich wybawi
;
do Pana, ale

ich nie wysucha.
43. 1potarem ich, jako proch

od wiatru
;
jako boto na uli-

cach podeptaem ich.

44. Wyrwae mi od zwad
ludzkich, a postawie mi
gow narodom; lud, które-

gom nie zna, suy mi.

45. Skoro usyszeli, byli mi
osuszni; cudzoziemcy obu-
nie mi si poddawali.

46. Cudzoziemcy opadli, a

dreliw zamknieniach swoich.

47. yje Pan, bogosawiona
opoka moja; przeto niech

bdzie wywyszony Bóg zba-

wienia mego.

48. Bóg jest, który mi zleca

pomsty, i podbija mi narody.

49. Ty wybawiciel mój od
nieprzyjació moich; ty mi
nad powstawajcych przeciw-

ko mnie wywyszy; od m-
a drapienego wyrwae mi.
50. Przeto ci, Panie ! bd
wyznawa midzy narodami,

abd piewa imieniowi twe-

mu.
51. Bo zacnie wybawi kró-

la swego, a czynisz miosier-

dzie pomazacowi swemu Da-

widowi, i nasieniu jego, a na
wieki.

PSALM XIX.

1. Przedniejszemu piewako-
wi psalm Dawidowy.

2.

Niebiosa opowiadaj chwa-,

Bo, a dzieo rk jego roz-

postarcie oznajmuje.

3. Dzie dniowi podaje sowo,;

a noc nocy pokazuje umiej-
tno,
4. Niemasz jzyka ani mowy,',

gdzieby gosu ich sycha nie'‘

byo.
,

jj

5. Na wszystk ziemi wyszed
j

porzdek ich, a na koczyny
okrgu ziemi sowa ich

;
socu

na nich namiot wystawi.

6. A to jako oblubieniec wy-

i

chodzi z onicy swojej
;
raduje;
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si jako olbrzym, który ma
biee w drog.

,7. Wychodzi od koczyn nie-

bios, a obchodzi je a do ko-
czyn ich, a niemasz nic, coby

si mogo ukry przedgorcem
jego.

8. Zakon Paski jest dosko-

nay, nawracajcy dusz ;
wia-

dectwo Paskie wierne, dawa-

jcemdro nieumiejtnemu.

9. Przykazania Paskie s
prawe, uweselajce serce; przy-

kazanie Paskie czyste, owie-

cajce oczy.

10. Boja Paska czysta,

trwajca na wieki
;
sdy Pa-

skie s prawdziwe, a przytem

i sprawiedliwe

;

11. Podliwsze nad zoto, i

nad wiele najwyborniejszego

zota, i sodsze nad miód i nad

plastr miodowy.

12. Suga te twój bywa o-

wiecony przez nie
;
a kto ich

przestrzega
,

odnosi zapat
wielk.

[

13. Ale wystpki któ zro-

zumie? od tajemnych wystp-
ków oczy mi.

14. I od swawolnych zacho-

waj sug twego, aby nie pa-

nowali nademn
;
tedy dosko-

naym bd, abd oczyszczo-

ny od przestpstwa wielkiego.

15. Nieche bd przyjemne

l sowa ust moich, i rozmylanie
\ serca mego przed obliczem two-

|

jem, Panie, skao moja, i od-

kupicielu mój

!

PSALM XX.

1. Przedniejszemu piewako-

wi psalm Dawidowy.

2. Niech ci Pan wysucha
w dzie utrapienia

;
niech ci

wyw}7szy imi Boga Jakóbo-

wego.

8. Niech ci zele ratunek z

witnicy, a z Syonu niech ci
podeprze.

4. Niech wspomni na wszyst-

kie ofiary twoje, a caopalenia

twoje niech w popió obróci.

Sela.

5. Niech ci da wszystko we-

dug serca twego, a wszelk
rad twoj niech wypeni.
6. Rozweselimy si w wyba-

wieniu twojem, a w imieniu

Boga naszego chorgiew pod-

niesiemy
;
niech wypeni Pan

wszystkie proby twoje.

7. Terazemy poznali, i Pan
wybawi pomazaca swego, a

i go wysucha z nieba swego

witego przez zbawienn moc
prawicy swojej.

8. Jedni w wozach, a drudzy

w koniach ufaj; ale my na

imi Pana, Boga naszego,wspo-

minamy.
9. Oni polegli i upadli, a my-
my powstali, i ostoimy si.

10. Panie! ty nas zachowaj,

a król nas niech wysucha w
dzie woania naszego.

PSALM XXI.

1. Przedniejszemu piewako-
wi pie Dawidowa.
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2. Panie ! w mocy twojej ra-

duje si król, a w zbawieniu

twojem wielce si weseli.

3. Dae mudo sercajego,

a proby ust jego nie odmówi-

e mu. Sela.

4. Albowieme go uprze-

dzi bogosawiestwy hojne-

mi; woye na gow jego

koron ze zota szczerego.

5. Prosi ci o ywot, a dae
mu przeduenie dni na wieki

wieków.

6. Wielka jest chwaa jego w
zbawieniu twojem; chwa i

zacnoci przyodziae go

;

7. Bo go wystawi na roz-

maite bogosawiestwo a na

wieki
;
rozweselie go weselem

oblicza twego.

8. Gdy król nadziej ma w
Panu, a z miosierdziaNajwy-
szego nie bdzie poruszony.

9.

Znajdzie rka twoja wszyst-

kich nieprzyjació twoich, pra-

wica twoja dosie wszystkich,

co ci w nienawici maj.

10. Uczynisz ich jako piec

ognisty czasu gniewu twego;

Pan w popdliwoci swojej

wytraci ich, a ogie ich pore.

11. Plemi ich z ziemi wy-

gubisz, a nasienie ich z synów

ludzkich.

12. Albowiem czyhali na

twoje ze
;
zmylali rad, któ-

rej dowie nie mogli.

13. Przeto wystawisz ich za

cel; ciciw tw wycigniesz

przeciwko twarzy ich.

14.
Podniee si, Panie ! w

mocy twojej, tedy bdziemy
piewa i wysawia mono
twoj.

' PSALM XXU.

1. Przedniejszemu piewako-

wi na czas poranny psalm Da-

widowy.

2. Boe mój ! Boe mój ! cze-

mu mi opuci? oddalie

si od wybawienia mego, od

sów ryku mojego.

3. Boe mój ! woam we dniej

a nie ozywasz mi si
;
iw no-

cy, a nie mog si uspokoi.

4. Ale ty wity, mieszka-

jcy w chwaach Izraelskich.

5. W tobie nadziej mieli

-

ojcowie nasi; nadziej mieli,

a wybawie ich.

6. Do ciehie woali, a wyba-

wieni s; w tobie nadziej

mieli, a nie byli pohabieni.

7. Alem ja robak, a nie czo-

wiek
:
pomiewisko ludzkie, i

wzgarda pospólstwa.

8. Wszyscy, którzy mi wi-“

dz, szydz ze mnie; wykrzy-,

wiaj gb, chwiej gow,,
mówic

:

9. Spuci si na Pana, niech-

e go wyrwie
;
niech go wyba-

'

wi, poniewa si w nim kocha. !

10. Ale ty jest, który mi J

wywiód z ywota, czynic mi

dobr nadziej jeszcze u piersi

matki mojej.

11. Na tobie spolegam od

narodzenia swego; z ywota;

matki mojej ty Bogiem moim..
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12. Nie oddalaje si ode-

mnie
;

albowiem utrapienie

bliskie jest, a niemasz, ktoby

ratowa.
13. Obtoczyo mi mnóstwo

cielców ;
byki z Basan obiegy

mi, ,
. ,

14. Otworzyy na mi gb
sw jako lew szarpajcy i ry-

czcy.
15. Rozpynem si jako

woda, a rozstpiy si wszyst-

kie koci moje; stao si serce

moje jako wosk, zstopniao w
poród wntrznoci moicb.

16. Wyscha jako skorupa

moc moja, a jzyk mój przy-

sech do podniebienia mego;

nawet w prochu mierci poo-

ye mi.
17. Albowiem psy mi ob-

skoczyy, gromada zoników
obiega mi; przebodli rce
moje i nogi moje.

18. Zliczybym wszystkie ko-

ci moje
;
lecz oni na mi pa-

trzc, przypatruj mi si.

19. Rozdzielili odzienie moje

midzy si, a o szaty moje los

miotali.

20. Ale ty, Panie ! nie odda-

laj si : mocy moja ! na ratu-

nek mój pospiesz.

21. Wyrwij od miecza dusz
moj, z mocy psiej jedynaczk

moj.
22. Wybaw mi z paszczki

lwiej, a od rogów jednoroco-

wych wyzwól mi.

23. Tedy opowiem imi twoje

braciom mym ;
w poród zgro-

madzenia chwali ci bd.
24. Mówic: Którzy si boi-

cie Pana, chwalcie go
;
wszyst-

ko potomstwo Jakóbowe wy-

sawiajcie go, a niech si go

boi wszystko nasienie Izrael-

skie.

25. Albowiem nie wzgardzi,

ani si odwróci od utrapienia

ubogiego, ani skry od niego

oblicza swego; owszem, gdy

do niego woa, wysucha go.

26. O tobie chwaa moja w
zgromadzeniu wielkiem; lu-

by moje oddam przed tymi,

którzy si ciebie boj.

27. Bd je ubodzy, i na-

syc si
;
chwali bd Pana,

którzy go szukaj
;
serce wasze

y bdzie na wieki.

28. Wspomn i nawróc si

do Pana wszystkie granice zie-

mi, -i kania si bd przed

obliczem twójem wszystkie po-

kolenia narodów.

29. Albowiem Paskie jest

królestwo, a on panuje nad

narodami.

30. Wszyscy bogaci ziemi b-
d je, i upada przed nim,

przed oblicznoci jego ka-

nia si bd wszyscy zstpu-

jcy w proch, i którzy duszy

swej ywo zachowa nie mo-

g.
31. Nasienie ich suy mu

bdzie, a bdzie przywaszcza-

ne Panu w kadym wieku.

32. Zbie si, a bd opo-

wiadali sprawiedliwo jego

B*
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narodowi, który z nich wynij-

dzie, i j on wykona.

PSALM XXIII.

1. Psalm Dawidowy.

Pan jest pasterzem moim, na
niczem mi nie zejdzie.

2. Na paszach zielonych po-

stawi mi
;
a do wód cichych

prowadzi mi.
3. Dusz moj posila: pro-

wadzi mi cieszkami sprawie-

dliwoci dla imienia swego.

4. Chobym te chodzi w
dolinie cienia mierci, nie b-
d si ba zego, albowieme
ty ze mn; laska twoja, i kij

twój, te mi ciesz.

5. Przed obliczem mojem go-

tujesz stó przeciwko nieprzy-

jacioom moim; pomazae o-

lejkiem gow moj, kubek
mój jest opywajcy..

.
,

6. Nadto dobrodziejstwo i

miosierdzie twe pójd za mn
po wszystkie dni ywota mego,

a bd mieszka w -domu Pa-
skim na dugie czasy.

PSALM XXIV.

1. Psalm Dawidowy.

Paska jest ziemia, i nape-

nienie jej, okrg ziemi, i któ-

rzy mieszkaj na nim.

2. Bo on na morzu ugrunto-

wa j, a na rzekach utwier-

dzi j.
3. Któ wstpi na gór Pa-
sk? a kto stanie na miejscu

witem jego?

4. Czowiek niewinnych rk

i czystego serca, który nie ska-
nia ku marnoci duszy swej,

a nie przysiga zdradliwie.

5. Ten wemie bogosawie-
stwo od Pana, i sprawiedliwo
od Boga zbawiciela swego.

6. Tenci jest naród szukaj-

cych go, szukajcych oblicza

twego, Boe Jakóbowy ! Sela.

7. Podniecie, o bramy!
wierzchy wasze

;

podniecie si,

wy bramy wieczne ! abywszed
król chway

!

8. Który to jest król chwa--

y ? Pan mocny i mony, Pan
mocny w boju.

9. Podniecie, o bramy!
wierzchy wasze

;
podniecie si,

wy bramy wieczne ! aby wszed
król chway.
10. Który to jest król chwa-

y? Pan zastpów, tenci jest

król chway. Sela.

PSALM XXV.

1. Psalm Dawidowy.

Do ciebie, Panie ! dusz moj
podnosz.
2. Boe mój ! w tobie ufam

;

niech nie bd zawstydzony,

niech si nie wesel nieprzy-

jaciele moi ze mnie.

3. A tak wszyscy, którzy o-

czekuj ciebie, nie bd za-

wstydzeni; zawstydzeni bd
bez przyczyny nieprawo czy-

nicy.
4. Panie! daj mipozna drogi

twe, cieek twoich naucz mi.
5. Daj, abym chodzi w pra-,

wdzie»twojej, i naucz mi; bo
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ty jest Bóg. zbawienia mego

;

ciebie oczekuj dnia kadego.

6.Wspomnij na litoci twoje,

Panie! i na miosierdzia twoje,

które s od wieku.

7. Grzechów modoci mojej,

i przestpstw moich nie racz

pamita
;
wedug miosierdzia

twego wspomnij na mi, dla

dobroci twojej, Panie

!

8. Dobry i prawy jest Pan

;

przeto drogi naucza grzeszni-

ków.
9. Poprowadzi cichych w s-

dzie, a nauczy pokornych dro-

gi swojej.

10. Wszystkie cieki Pa-
skie s miosierdzie i prawda
tym, którzy strzeg przymie-

rza jego, i wiadectwa jego.

11. Panie ! dla imienia twego

odpu nieprawo moj; bo

wielka jest.

12. Jeste czowiek, co si
boi Pana? Nauczy go drogi,

którby mia obra.

13. Dusza jego w dobrem
przemieszkiwa bdzie, a na-

sienie jego odziedziczy ziemi.

14. Tajemnica Paska obja-

wiona jest tym, którzy si go

boj, a przymierze swoje o-

znajmuje im.

15. Oczy moje ustawicznie

patrz na Pana
;
albowiem on

wywodzi z sieci nogi moje.

16. Wejrzyje na mi, a zmi-

uj si nademn; bom jest

ndzny i opuszczony.

17. Utrapienia serca mego

25. 26. 19

rozmnoyy si
;

z ucisków

moich wywied mi.
18. Obacz udrczenie moje, i

prac moj, a odpu wszyst-

kie grzechy moje.

19. Obacz nieprzyjació mo-
ich, jako si rozmnoyli, a ma-

j mi niesusznie w nienawi-

ci.

20. Strze duszy mojej, a wy-

rwij mi, abym nie by po-

habiony
;
bo w tobie nadzie-

j mam.
21. Niewinno i szczero

niech mi strzeg
;
bom na ci

oczekiwa.

22. O Boe ! wybawe Izraela

ze wszystkich ucisków jego.

PSALM XXVI.

1. Psalm Dawidowy.

Sd mi, Panie! Bo ja w
niewinnoci mojej chodz, a

w Panu ufajc, nie zachwiej

si.

2. Spróbuj mi, Panie ! i do-

wiadcz mi : wypaw ogniem

nerki moje i serce moje.

3.Albowiem miosierdzie two-

je jest przed oczyma mojemi,

a bd chodzi w prawdzie

twojej.
;

4. Nie zasiadaem z ludmi
kamliwymi, a z obudnikami
nie kumaem si.

5. Nienawidziaem zgroma-

dzenia zoników, a z niepobo-

nymi nie zasiadaem.

6. Umyem w niewinnoci

rce moje, a obchodz w oko-

o otarz twój, Panie!
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7. Abym ci oddawa chwa
gon, a opowiada wszystkie

cuda twoje.

8. Panie! umiowaem mie-

szkanie domu twego, i miejsce

przybytku chway twojej.

9. Nie zagarniaje z grzeszni-

kami duszy mojej, ani z m-
ami krwawymi ywota mo-
jego.

10. W których rkach jest

przewrotno, a prawica ich

pena podarków.
11. Ale jaw niewinnoci mo-

jej chodz: odkupe mi, a

zmiuj si nademn.
12. Noga moja stana na

równinie; w zgromadzeniach

bd bogosawi Pana.

PSALM xxvn.
1. Psalm Dawidowy.

Pan jest wiatoci moj, i

zbawieniem mojem, kogó si
ba bd? Pan jest moc y-
wota mego, kogó si mam
lka ?

2. Gdy si zbior przeciwko

mnie zonicy, aby poarli cia-

o moje; przeciwnicy moi, i

nieprzyjaciele moi sami si
potknli i upadli.

3. Przeto choby wojsko

przeciwko mnie stano, nie

ulknie si serce moje; choby
powstaa przeciwko mnie woj-

na, przecie ja w tym ufam..

4. O jednm rzecz prosi Pa-

na, i tej szuka bd; abym
mieszka w domu Paskim po
wszystkie dni ywota mego,

26. 27.

a ebym oglda wdziczno
Pask, i dowiadywa si w
kociele jego.

5. Bo mi skryje w dzie zy
w przybytku swoim

;
zachowa

mi w skrytoci namiotu swe-

go, a na skale wywyszy mi.
6. A tak wywyszona bdzie
gowa moja nad nieprzyjació-

mi moimi, którzy s okoo
mnie; ibd ofiarowaw przy-

bytku jego ofiary wykrzyka-
nia, bd piewa i chway od-

dawa Panu.
7. Wysuchaj, Panie! gos

mój, kiedy woam, a zmiuj
si nademn, i wysuchaj mi.
8. O tobie przemyla serce

moje, który rzek: Szukajcie

twarzy mojej
;

przeto twarzy

twojej, Panie! szuka bd.
9. Nie ukrywaje twarzy two-

jej przedemn, ani odrzucaj w
gniewie sugi twego

;
ty by-

wa ratunkiem moim, nie o-

puszczaje mi, ani mi odst-

puj, Boe zbawienia mego.

10. Cho ojciec mój, i matka
moja opucili mi, wszake
Pan przyj mi.
11. Naucz mi, Panie! drogi

twojej, a prowad mi cie-

szk dla tych, którzy mi pod-

strzegaj.

12. Nie podawaje mi na

wol nieprzyjació moich
;

al-

bowiemci powstali przeciwko

mnie wiadkowie faszywi, i

ten, który tchnie okrucie-

stwem.

13. Bym by nie wierzy, e
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mam oglda dobro Pask
w ziemi yjcych, leby o mnie

byo.
14. Oczekuje Pana, zmacniaj

si, a on utwierdzi serce two-

je
;
przeto oczekuj Pana.

PSALM xxvni.

1. Psalm Dawidowy.

Do ciebie, Panie ! woam, ska-

o moja ! nie milcz na woanie

moje, bym sn, jeli mi si

nie ozwiesz, nie sta si podo-

bnym zstpujcym do grobu.

2. Wysuchaje gos prób
moih, gdy woam do ciebie,

gdy podnosz rce moje do

witnicy witej twojej.

3. Nie zagarniaj mi z niezbo-

nymi, i z czynicymi niepra-

wo, którzy mówi o pokoju

% blinimi swymi, a myl ze

w sercach swoich.

4. Oddaje im wedug spraw

ich i wedug zych uczynków

ich
;
wedug pracy rk ich od-

daj im, oddaj im zapat ich.

5. Albowiem nie zrozumie-

waj spraw Paskich, ani u-

czynkówrk jego
;

przeto ich

popsuje, a nie pobuduje ich.

6. Bogosawiony Pan
;
albo-

wiem wysucha gos prób
moich.

7. Pan jest moc moj i tar-

cz moj, w nim nadziej ma
serce moje, a jestem porato-

wany
;
przeto si rozweselio

serce moje, a pieni moj
chwali go bd.

7. 28. 29. 21

8. Pan jest moc swych, i mo-

c zbawienia pomazaca swe- •

go on jest. .

9. Zbaw lud twój, Panie! a

bogosaw dziedzictwu twemu,

i pa ich, i wywyszaj a na

wieki.

PSALM XXIX.

1. Psalm Dawidowy.

Oddawajcie Panu
_

synowie

mocarzów, oddawajcie Panu

chwa i moc.

2. Oddawajcie Panu chwa
imienia jego ;

kaniajcie si Pa-

nu w ozdobie witobliwoci.

3. Gos Paski nad wodami;

Bóg chwalebny wzbudza gro-

my, Pan nad wodami wielkie-

mi.

4. Gos Paski mocny, gos

Paski wielmony,

5. Gos Paski cedry amie;

kruszy Pan cedry Libaskie,

6. 1 czyni, e skacz jako cie-

lta; Liban i Syryjon jako

mody jednoroec.

7. Gos Paski krzesze po-

mie ognisty.

8. Na gos Paski z bólem

pustynie rodz ;
z bólem rodzi

nagosPaski pustyniaKades

.

9. Na gos Pasld z bólem,

rodz anie, i odkrywaj si

lasy; ale w kociele swym
opowiada wszystk chwa
swoj.
10.Pan nad potopem siedzia,

i bdzie siedzia Pan, bdc
królem na wieki.

11. Pan doda mocy ludowi
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swojemu; Pan bdzie bogo-
sawi ludowi swemuw pokoju.

PSALM XXX.

1. Psalm pieni przy powi-
ceniu domu Dawidowego.

2. Panie ! wywysza ci b-
d

;
albowiem wywyszye

mi, a nie dae pociechy nie-

przyjacioom moim ze' mnie.

3. Panie, Boe mój ! woaem
do ciebie, a uzdrowie mi.
4. Panie ! wywiode z pieka
dusz moj; zachowae mi
przy ywocie, abym nie zst-
pi do grobu.

5. piewajcie Panu wici
jego, a wysawiajcie pamitk
witobliwoci jego.

6. Albowiem prdko przemi-

ja gniew jego, ale po wszystek
ywot trwa dobra wola jego;

z wieczora bywa pacz, ale z

poranku wesele.

7. Rzekem w szczciu swo-
jem : Me bd poruszony na
wieki.

8. Albowiem ty, Panie ! we-
dug woli twojej umocnie by
gór moj moc; ale skoro
ukry oblicze swoje, strwoy-
em si;

9. 1 woaem do ciebie, Panie

!

a Panum si. modli, mówic:
10. Co za poytek ze krwi

mojej, gdybym zstpi do do-

u? Izali ci proch chwali b-
dzie ? Izali opowieprawd two-

11. Wysuchaje, Panie! a

zmiuj si nademn; Panie!

bd pomocnikiem moim.
12. Tedy odmienipacz mój
w plsanie; zdje ze mnie
wór mój, a przepasae mi
radoci.
13. Przeto tobie piewa b-

dzie chwaa moja, a milcze
nie bdzie. Panie, Boe mój

!

na wieki wysawia ci bd.

PSALM XXXI.

1. Przedniejszemu piewako-
wi psalm Dawidowy.

2. W tobie, Panie ! nadziej
mam, niech nie bd zawsty-

dzony na wieki
;
w sprawiedli-

woci twojej wybaw mi.
3.Nako ku mnie ucha twe-

go, co rychlej wybaw mi;
bde mi mocn ska, do-

mem obronnym, aby mi za-

chowa.
4. Bo ty jest ska moj, i <

obronmoj
;

przeto dla imie-

nia twego prowad mi, i za- ;

prowad mi.
5. Wywied mi z sieci, któ-

;

r zastawili na mi; bo ty
1

jest moc moj.
6. W rce twoje poruczam 'i

ducha mego; odkupie mi,
\

Panie, Boe prawdziwy
! ,

7. Mam w nienawici tych,

którzy przestrzegaj prónych
marnoci; bo ja w ‘Panu na-

dziej pokadam.
8. Bd si radowa i weseli
w miosierdziu twojem, e
wejrza na utrapienie moje, a i
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poznae ucinienie duszy mo-

m-
|

9. Ani mi zawar w rce
nieprzyjaciela; ale postawi
na przestrzestwie nogi moje.

10. Zmiuj si nademn, Pa-

nie! bom jest uciniony
;
wy-

wida od aoci twarz moja:

take i dusza moja i ywot
mój.

11. Albowiem zwtlao od

boleci zdrowie moje, a lata

moje od wzdychania; zemdla-

a dla utrapienia mego sia
moja, a koci moje wyschy.

12. U wszystkich nieprzyja-

ció moich jestem w poha-
bieniu wielkiem, a najwicej

u ssiadów moich
;
staem si

na postrach znajomym moim

;

którzy mi widz na dworze,

uciekaj przedemn.
13. Wypadem z pamici ja-

ko umary; staem si jako
naczynie stuczone.

14. Albowiem nasucham si
uszczypków od wielu

;
strachu

do zewszd, gdy si nara-

dzaj wespó przeciwko mnie,

chytrze przemyliwajc
,
aby

odjli dusz moj.
15. Ale ja w tobie mam na-

dziej, Panie! Rzekem: Ty
jest Bogiem moim.
16. W rkach twoich s cza-

sy moje; wyrwije mi z rki
nieprzyjació moich, i od tych,

którzy mi przeladuj.
17. Owie oblicze twoje nad

suga twoim
;
wybawmi przez

miosierdzie twoje.

18. Panie ! niech niebd po-

habiony, poniewa ci wzy-
wam

;
niech si zawstydz nie-

zborni, i zamilkn w grobie.

19. Niech zaniemiej wargi
kamliwe, które mówi prze-

ciwko sprawiedliwemu rzeczy

przykre z hardoci i ze wzgar-

d.
20. O jako jest wielka do-

bro twoja, któr zachowa
bojcym si ciebie, któr po-

kazywa tym, którzy ufaj w
tobie przed synami ludzkimi.

21. Ukrywasz ich w skryto-

ci oblicza twego, przed har-

doci czowiecz ukrywasz
ich, jako w namiocie, przed

swarliwemi jzykami.
22. Bogosawiony Pan! bo

dziwnie okaza miosierdzie

swoje przeciwko mnie, jakoby
w miecie obronnem.

23. Jam rzek w uciekaniu

mojem: Odrzuconym jest od
oczów twych; ale ty wysu-
chagos modlitw moich,gdym
woa do ciebie.

24. Miujcie Pana wszyscy

wici jego
;
bo Pan wiernych

strzee, a oddaje sowicie har-

dzie postpujcemu.
25. Zmacniajcie si (a posili

Bóg serca wasze) wszyscy, któ-

rzy nadziej macie w Panu.

PSALM xxxn.
1. Pie Dawidowa naucza-

jca.

Bogosawiony czowiek, któ-
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remu odpuszczono nieprawo,
a którego zakryty jest grzech.

2. Bogosawiony czowiek,

któremu nie poczyta Pan nie-

prawoci, a w którego duchu
nie masz zdrady.

3. Gdym milcza, schny
koci moje w narzekaniu mo-
jem na kady dzie.

4. Poniewa we dnie i w no-

cyociaanademn rka two-

ja, obrócia si wilgotno mo-
ja w susz letni. Sela.

5. Przeto grzech mój oznaj-

miem tobie, a nieprawoci
mojej nie kryem. Rzekem:
Wyznam na si przestpstwa
moje Panu, a ty odpuci nie-

prawo grzechu mego. Sela.

6. Oto si tobie bdzie modli
kady wity, czasu, którego

moesz by znaleziony, a cho
wzbior powodzi wód wiel-

kich, przecie go nie dosign.
7. Ty jest ucieczk moj;

od ucinienia zachowasz mi,
i piosnkami radosnego wyba-
wienia uraczysz mi. Sela.

8. Dam ci rozum, i naucz ci
drogi, po której masz chodzi;

dam ci rad, obróciwszy na ci
oko moje.

9. Nie bdciejako ko, albo

jako mu, którzy rozumu nie

maj, których gbyuzd i w-
dzidem kiezna musisz, aby
si na ci nie poryway.
10. Wiele boleci przypada

na zonika; ale ufajcego w
Panu miosierdzie ogarnie.

11. Weselcie si w Panu, i

radujcie si sprawiedliwi, a
wykrzykajcie wszyscy, którzy-

cie serca szczerego.

psalm xxxm.
"Weselcie si w Panu sprawie-

dliwi; bo szczerym przystoi

chwali Pana.

2. Wysawiajcie Pana na har-

fie, na lutni, na instrumencie

o dziesiciu stronach, piewaj-

cie mu.
3. piewajcie mu piosnk
now

;
do brzemu igono graj-

cie.

4. Albowiem szczere jest so-

wo Paskie, i wszystkie spra-

wy jego wierne.

5. Miuje sd i sprawiedli-

wo; pena jest ziemia mio-
sierdzia Paskiego.
6. Sowem Paskiem s nie-

biosa uczynione, a Duchem-ust

jego wszystko wojsko ich.

7. Który zgromadzi jako na

'

kup wody morskie, i zoy
do skarbu przepaci.

8. Niech si boi Pana wszyst-

,

ka ziemia
;
niech si go lkaj ,

wszyscy obywatele okrgu
’

ziemi.

9. Albowiem on rzek, i stao

'

si
;
on rozkaza, a stano. !

10. Pan rozprasza rady na- ;

rodów, a wniwecz obraca za-

mysy ludzkie

;

11. Ale rada Paska trwa na
wieki, a myli serca jego od

narodu do narodu.

12.

Bogosawiony naród, któ-

,

rego Pan jest Bogiem jego;"
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lad, który sobie obra za dzie-

dzictwo.
_ ...

13. Pan patrzy z nieba, i widzi

wszystkich synów ludzkich.

I-i. Z miejsca mieszkania swe-

go spoglda na wszystkich o-

bywateli ziemi.

15. Który stworzy serce ka-

dego z nich, upatruje wszyst-

kie sprawy ich.

16. Kiebywa król wybawiony

przez wielko wojska, ani mo-

carz nie ujdzie przez wielk

moc swoj.

17. Omylny jest ko ku wy-

bawieniu, a nie wyrywa wiel-

koci mocy swojej.

18. Oto oko Paskie nad ty-

mi, którzy si go boj, nad

tymi, którzy ufaj w miosier-

dziu jego

;

19. Aby wyrwa od mierci

dusz ich, a poywi ich w go-

dzie.

20. Dusza nasza oczekuje

Pana; on ratunek nasz i tarcza

nasza.

21. W nim zaprawd rozwe-

seli si serce nasze
;
bo w imie-

niu jego witem ufamy.

I 22. Kieche bdzie miosier-

dzie twoje, Panie! nad nami,

I

j
akomy nadziejw tobie mieli.

PSALM XXXIV.

1. Psalm Dawidowy, gdy so-

l bie odmieni postaw przed

1 Abimelechem, od którego b-

\ dc wygnany, odszed.

2.Bd bogosawi Pana na

33. 34. 25

kady czas; zawdy bdzie

chwaa jogo w ustach moich.

3. W Panu si chlubi bdzie

dusza moja, co usyszawszy

pokorni rozwesel si.

4. Wielbijcie Pana ze mn,
a wywyszajmy imi jego spó-

ecznie.

5. Bom szuka Pana, i wy-

sucha mi, a ze wszystkich

strachów moich wyrwa mi.

6. Którzy na spogldaj, a

zbiegaj si do niego, oblicza

ich nie bd zawstydzone.

7. Ten chudzina woa, a Pan

wysucha, i ze wszystkich u-

cisków jego wybawi go.

8. Zatacza obóz Anió Pa-
ski okoo tych, którzy si go

boj, i wyrywa ich.

9. Skosztujcie, a obaczcie,

jako jest dobry Pan : bogosa-

wiony czowiek, który w nim

ufa.

10. Bójcie si Pana wici je-

go; bo niemasz niedostatku

bojcym si go.

11. Lwita niedostatek cier-

pi i gód; lecz szukajcym

Pana nie bdzie schodzio na

wszelkiem dobrem.

12. Pójdcie synowie, su-

chajcie mi; bojani Paskiej

was naucz.

13. Któ jest, co chce dugo

y, a miuje dni, aby widzia

dobra? j
14. Strze jzyka twego od

zego, a warg twoich, aby nie

mówiy zdrady.

15. Odwró si od zego, a
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czy dobrze; szukaj pokoju,
a cigaj go.

16. Oczy Paskie otworzone
s na sprawiedliwych, a uszy
jego na woanie ich

;

17. Ale oblicze Paskie prze-

ciwko tym, którzy broj zo-
ci, aby wykorzeni z ziemi
pamitk ich.

18. Woaj sprawiedliwi, a
Pan ich wysuchiwa, i ze

wszystkich trudnoci ich wy-
bawia ich.

19. Bliski jest Pan tym, któ-
rzy s skruszonego serca, a
utrapionych w duchu zacho-

wuje.

20. Wiele zego przychodzi
na sprawiedliwego

;
ale z tego

wszystkiego wyrywa go Pan.
21. On strzee wszystkich

koci jego, tak, i i jedna z

nich nie skruszy si.

22. Zabije zo niepobone-
go, a którzy w nienawici ma-
j sprawiedliwego, bd spu-
stoszeni;

23. Ale Pan odkupi dusz
sug swoich, a nie bd spu-
stoszeni' wszyscy, którzy w
nim ufaj.

PSALM XXXV.
1. Psalm Dawidowy.

Rozpieraj si, Panie ! z tymi,
którzy si ze mn spieraj

;
a

walcz przeciwko tym, którzy
walcz przeciwko mnie.
2. Porwij puklerz i tarcz, a
powsta na ratunek mój.
3. Dobd wóczni, a staw

si na drodze przeciwko tym,
którzymi przeladuj. Rzecz-
e duszy mojej : Jam jest zba-

wieniem twojem.
4. Niech bd pohabieni i

zawstydzeni, którzy szukaj
duszy mojej

;
niech ty poda-

dz, i niech bd zawstydzeni,
którzy mi le myl.
5. Niech bd jako plewy

przed wiatrem, a Anio Pa-
ski niechaj ich rozproszy.

6. Niech bdzie drogi ich

ciemna i liska, a Anio Pa-
ski niech ich goni.

7. Albowiem bez przyczyny
zastawili na mi w dole sieci

swoje, i bez przyczyny uko-
pali dó duszy mojej.

8. Niechaj na nich przyjdzie
spustoszenie, którego si nie
spodziewali; a sie ich, któr
zastawili, niech ich uowi na
zginienie, a niechaj w ni wpa-
dn.
9. Ale dusza moja niech si

rozraduje w Panu, niech si
rozweseli w zbawieniu jego.

10. Tedy wszystkie koci mo-
je rzek: Panie! któpodobny

'

tobie? który wyrywasz utra-

pionego od mocniejszego na- .<

de, a ndznego i ubogiego od i

drapiecy jego.
|

11. Powstawaj wiadkowie
faszywi, a o czem nie wiem,
pytaj mi.
12. Oddawaj mi zem za do- •

bre, chccmi pozbawi duszy »

mojej,

13. Chociaem si ja w wór {
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obóczy, gdy oni chorowali

;

’ trapiem postem dusz moj,
. i modliem si czsto sam u

. siebie za nimi.

14. Jako do przyjaciela, ja-

ko do brata mego, ustawi-

i czniem chadza
;

poniaem si

\ jako ten, który si smuci, cho-

dzc po matce w aobie.
15. Lecz oni, gdym ja choro-

wa, weselili si, i zbierali si

;

zbierak si przeciwko mnie,

jakoby byli dla mnie utrapie-

ni, czegom ja nie spostrzeg

;

szczypali mi, a nie milczeli.

16. Z obudnikami, z namie-
wcami, z pochlebcami zgrzytali

na mi zbami swemi.

17. Panie! dugo na to pa-

trzy bdziesz ? wyrwije dusz
moj od zguby ich, od lwit
jedynaczk moj.
18. Bd ci wysawia w

zgromadzeniu wielkiem; mi-
dzy ludem wielkim bd ci
chwali.

19. Niech si nie wesel ze

mnie, którzy mi s nieprzyja-

ciómi bez przyczyny
;
którzy

mi maj w nienawici niesu-

sznie, niech nie mrugaj okiem.

20. Albowiem nie mówi o

pokoju; ale przeciwko spokoj-

nym na ziemi zdradliwe sowa
zmylaj.
21. Owszem, rozdzieraj na
mi gb sw, mówic : Ehej !

ehej ! widzie to oko nasze.

:
22. Widzisz to, Panie! nie

I
milcze Panie ! nie oddalaj si

[
odemnie.

23. Obude si, a ocu dla

sdu mego, Boe mój i Panie

mój ! dla sprawy mojej.

24. Sd mi wedug spra-

wiedliwoci twojej, Panie Bo-

e mój ! a niech si nie wesel
nademn.
25. Niech nie mówi w sercu

swojem: Ehej, duszo nasza!

niech nie mówi : Poarlimy
go.

26. Niechaje bd poha-
bieni, i zawstydzeni wszyscy

weselcy si ze zego mego;
niechbd obleczeni w hab,
i w sromot, którzy si chlu-

bi przeciwko mnie.

27. Ale ci, którzy si ko-

chaj w sprawiedliwoci mo-
jej, niech piewaj i radujsi,
a niech mówi ustawicznie:

Niech bdzie uwielbiony Pan,

który yczy pokoju sudze
swemu.
28. A jzyk mój bdzie opo-

wiada sprawiedliwo twoj,

i na kady dzie chwa twoj.

PSALM XXXVI.
1. Przedniejszemu piewako-

wi pie Dawida, sugi Pa-
skiego.

2. Przewrotno niepobo-

nego wiadczy w sercu mo-
jem: Niemasz bojani Boej
przed oczyma jego.

3. Bo sobie pobaa w oczach

swoich, aby wykona niepra-

wo swoj a do obmierze-

nia.

4. Sowa ust jego s niepra-
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wo i zdrada

;
nie chcia rozu-

mie, aby dobrze czyni.

5. Nieprawo rozmyla na
ou swojem, stoi na drodze

nie dobrej, a zego si nie wa-
ruje.

6. Panie ! miosierdzie twoje

niebios siga, prawda twoja a
pod oboki,

7. Sprawiedliwo twoja, ja-

ko góry najwysze; sdy two-

je, jako przepa wielka
;
lu-

dzie i zwierzta zachowuje, Pa-

nie !

8. Jako drogie jest miosier-

dzie twoje, Boe! przeto sy-

nowie ludzcy w cieniu skrzyde
twoich ufaj.

9. Bd upojeni hojnoci
domu twego, a strumieniem
rozkoszy twoich napoisz ich.

10. Albowiem u ciebie jest

ródo ywota, a w wiatoci
twojej ogldamy wiato.
11. Rozcignij miosierdzie

twoje nad tymi, którzy ci
znaj, a sprawiedliwo twoj
nad uprzejmymi sercem.

12. Niech nie nastpuje na
mi noga pysznych, arka nie-

pobonych niech mi nie uwo-
dzi.

13. Tam, gdzie upadli, któ-

rzy czynili nieprawo, pora-

eni s, i nie mogli powsta.

PSALM xxxvn.

1.

Pie Dawidowa.

Nie obruszaj si dla zoni-
ków, ani zajrzyj czynicym
nieprawo.

36. 37.

2. Bo jako trawa prdko
podcici bd, a jako licie

zielone opadn.
3. Ufaj w Panu, a czy do-

brzej mieszkaje na ziemi, a

yw si sprawiedliwie.

4. Kochaj si w Panu, a da
proby serca twego,

5. Spu na Pana drog two-

j, a ufaj w nim, a on wszyst-

ko uczyni;

6. 1 wywiedzie jako wiato
sprawiedliwo twoj, a sd
twój jako poudnie.

7. Poddaj si Panu, a ocze^

kuj go
;
nie obruszaj si na te-

go, któremu si szczci w
sprawach jego, na czowieka,

który dokazuje, cokolwiek za-

myli.
8. Przesta gniewu, a zanie-

chaj popdliwoci
;
nie zapalaj

si gniewem, aby mia le czy-

ni.

9. Albowiem zonicy bd
wykorzenieni: lecz którzy o--

czekuj Pana, ci odziedzicz

ziemi.

10. Po malej chwili ali nie-"

masz niezbonika
;
spojrzyszli

na miejsce jego, ali go ju nie-!

masz.

11. Lecz pokorni odziedzicz;

ziemi, i rozkochaj si wwiel-r

koci pokoju. .

12. le myli niepobony
przeciwko sprawiedliwemu, i

zgrzyta na bami swemi.

13. Ale si Pan mieje z nie-

o; bo widzi, e przychodzi;

zie jego.
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14. Miecza dobyli niezboni,
’ a nacignli uk swój, aby po-

razili ubogiego, i niedostate-

cznego, aeby pomordowali

tych, którzy chodz prost
drog

;

15. Ale miecz ich przeniknie

serce ich, a luki ich bd po-

amane.
16. Lepsza jest trocha spra-

wiedliwego, ni wielkie boga-

ctwa wielu niepobonych

;

17. Albowiem ramiona nie-

zboników bd pokruszone;

ale sprawiedliwych Pan pod-

piera.

18. Zna Pan dni doskona-

ych
;
przeto dziedzictwo ich

na wieki zostanie.

19. Niebd zawstydzeni we
zy czas, a we dni godu bd
nasyceni

;

20. Ale niezboni pogin, a

nieprzyjaciele Pascy, jako

tusto barania z dymem nisz-

czeje, tak oni zniszczej.

21. Niezbonik poycza, anie

ma czem odda; ale sprawie-

dliwy pokazujeask, i rozdaje.

22. Albowiem bogosawieni
od Pana odziedzicz ziemi;
ale przeklci od niego bd
wykorzenieni.

23. Od Pana bywaj spra-

wowane drogi, czowieka do-

brego, a droga jego, podoba
mu si.

24. Gdy padnie, nie stucze

si; albowiem Pan trzyma go
za rk jego.

25. Byem modym, i zstarza-

em si, a nie widziaem spra-

wiedliwego opuszczonego, ani

nasienia jego ebrzcego Chle-

ba.

26. Na kady dzie pokazuje

miosierdzie i poycza, a prze-

cie nasienie jego jest w bo-
gosawiestwie.

27. Odstp od zego, a czy
dobrze, a bdziesz mieszka na
wieki.

28. Albowiem Pan miuje
sd, a nieopuci witych swo-

ich, na wieki w stray jego

bd; ale nasienie niepobo-

nych bdzie wykorzenione.

28. Sprawiedliwi odziedzicz

ziemi, i bd w niej mieszka-

li na wieki.

30. Usta sprawiedliwego mó-
wi mdro, a jzyk jego sd
opowiada.

31. Zakon Boga jego jest

w sercu jego; przeto nie

zachwiej si nogi jego.

32. Wypatruje niepobony
sprawiedliwego, i szuka jako-

by go zabi;

33. Ale Pan nie zostawi go w
rku jego, i nie potpi go, gdy
bdzie sdzony.
34. Oczekuj Pana, i strze

drogi jego, a on ci wywyszy,
aby odziedziczy ziemi

;
a o-

gldasz, gdy niepoboni wy-
traceni bd.
35. Widziaem niezbonika

nader wyniosego, a rozoo-
nego jako drzewo zielone sa-

morose

:

36. Ale przemin, a oto go
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nie byo; szukaem go, alem
go znale nie móg.
37. Spojrzyj na niewinnego,

a przypatrz si szczeremu, e
ostatnie rzeczy takiego czo-
wieka s spokojne.
38. Lecz przestpcy pospou

pogin, a niezbonicy na osta-
tek wykorzenieni bd. «

39. Wszake zbawienie spra-
wiedliwych jest od Pana, któ-
ry

>

jest moc ich czasu uci-
nienia.

40. Wspomaga ich Pan, i wy-
rywa ich : wyrywa ich od nie-

pobonych, i zachowuje ich;
bo w nim nadziej maj.

PSALM XXXVIII.
1. Psalm Dawidowy ku przy-

pominaniu.

2- Panie! w popdliwoci
twojej nie nacieraj na mi, a
w gniewie twoim nie karz mi.
3. Albowiem strzay twoje
utkny we mnie, a rka twoja
dolega mi.
4. Niemasz nic caego w ciele

mojem dla rozgniewania twe-
go; niemasz odpoczynku ko-
ciom moim dla grzechu mo-
jego.

5. Bo nieprawoci moje przy-
cisnygow moj

;

jako brze-
mi cikie obciyy mi.
6. Zjtrzyy si, i pogniy ra-

ny moje, dlagupstwa mojego.
7. Skurczyem si, i skrzy-
wiem si bardzo, na kady
dzie w aobie chodz.

37. 38.

.

8 - Albowiemwntrznoci mo-
je pene s brzydkoci, a nie
masz nic caegow ciele mojem.
9. Zemdlaem, i startym jest

bardzo, rycz dla trwogi serca
mego.
10. Panie! przed tob jest

wszystkado moja, a wzdy-
chanie moje przed tob nie
jest skryte.

11. Serce moje skacze; opu-
cia mi sia moja, a jasnoci'
oczów moich nie masz przyj
mnie.

12.. Którzy mi miuj, i

przyjaciele moi., stroni od ran
moich, a powinowaci moi z
daleka stoj.

13. I zastawili sida ci, któ-
rzy szukaj duszy mojej

;
a

którzy mi szukaj zego, mó-
wili przewrotnie

,
i zdrady

przez cay dzie zmylali.
14. Alem ja niby guchy nie

sysza, a jako niemy, który
,

ust swoich nie otwiera.

15. 1staem sijako czowiek, s

który nic nie syszy, i niema ^

odporu w ustach swoich.
16. Albowiem na ci, Panie ! 5

oczekuj
;
ty zami odpowiesz,

"

Panie, Boe mój

!

17. Bom rzek: Niechaj si
(

nie ciesz ze mnie; gdyby
r

szwankowaa noga moja, nie-
'

chaj si hardzie nie podnosz
przeciwko mnie.
18. Bom ja upadku bliski, a
bole moja zawdy jest prze- »

demn
;

19. Owszem, nieprawo mo- • i
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j wyznaj, a frasuj si dla

grzechu mojego.

20. Ale nieprzyjaciele moi

wesel si, zmacniaj si i roz-

mnaaj si ci, którzy mi nie-

nawidz bez przyczyny

:

21. A oddawajc mi zem za

dobre sprzeciwiaj mi si,

przeto, e naladuj tego, co

jest dobrego.

22. bTie opuszczaje mi, Pa-

nie, Boe mój ! nie oddalaje

si odemnie.

23. Pospiesz na ratunek mój,

Panie zbawienia mego

!

PSALM XXXIX.
1. Przedniejszemu piewako-

wi Jedytunowi psalm Dawi-

dowy.

2. Rzekem: Bd strzeg

dróg moich, abym nie zgrze-

szy jzykiem swym; wo
munsztuk w usta moje, póki

niepobony bdzie przedemn.
3. Zaniemiaem milczc : za-

milknem i w dobrej spra-

wie
;
ale bole moja bardziej

si wzmagaa.
4. Bozpalio si serce .moje

we wntrznociach moich; w
rozmylaniu mojem rozarzy
si ogie, aem tak rzek j-
zykiem swoim

;

5. Daj mi pozna, Panie ! do-

koczenie moje, i wymiar dni

moich jaki jest, abym wie-

S

dzia, jak dugo trwa bd.
6. Oto na doni wymierzy

dni moje, a wiek mój jest jako

nic przed tob; zaprawd szcze-

p-

38. 39. 40. 31

r marnoci jest wszelki czo-

wiek, cho najduszy. Sela.

7. Zaprawd pomija czowiek
jako cie; zaprawd próno
si kopocze, zgromadza, a

nie wie, kto to pobierze.

8. \ A teraz na có oczekuj,

Panie? Ty jest sam oczeki-

waniem mojem.
9. Przeto od wszystkich

przestpstw moich wybaw
mi; na pomiech gupiemu
nie dawaj mi.
10. Zaniemiaem, i nie otwo-

rzyem ust moich, przeto, e
to ty uczyni.

11. Odejmij odemnie kara-

nie twoje
;
bom od smagania

reki twojej usa.
12. Gdy ty gromic karzesz

czowieka dla nieprawoci,

wnet' niszczysz jako mól grze-

czno jego
;
zaiste marnoci

jest wszelki czowiek. Sela.

13. Wysuchaje modlitw
moj, Panie ! a woanie moje

przyjmij w uszy swoje, nie

milcz na zy moje; bomci ja

przychodniem u ciebie, i ko-

mornikiem, jako wszyscy oj-

cowie moi.

14. Sfolguj mi, abym si po-

sili, pierwej nieli odejd, a

nie bdzie mi.

PSALM XL.

1. Przedniejszemu piewa-

kowi psalm Dawidowy.

2. Z doci oczekiwaem
Pana

;
a skoni si ku mnie,

i wysucha woanie moje

;

c
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3. I wycign mi z dou
szumicego i z bota lgncego,

a postawi na skale nogi moje,

i utwierdzi kroki moje;

4. Awoyw usta moje pie
now, cbwa nalec Bogu

naszemu, co gdy wiele icyo-

glda, ulkn si, abd mie
nadziej w Panu.

5. Bogosawiony czowiek,

który pokada wPanu nadzie-

j swoj, a nie oglda si na

hardych, ani na tych, którzy

si unosz za kamstwem.

6. Wiele uczyni, Panie, Bo-

e mój ! cudów twoich, a my-

li twoich o nas nikt porzdnie

wyliczy nie moe przed tob

;

chcialibym je wypowiedzie i

wymówi, daleko ich wicej,

niby wypowiedziane by mo-

gy.
7. Ofiary i obiaty nie chcia-

e, ale mi przekó uszy
;
ca-

opalenia i ofiary za grzech nie

dae.
8. Tedym rzek : Oto id ;

w
ksigach napisano o mnie

;

9. Abym czyni wol twoj,

Boe mój
!

pragn, albowiem

zakon twój jest w porodku
wntrznoci moich.

10. Opowiadaem sprawiedli-

wo twoj w zgromadzeniu

wielkiem ;
oto warg moich nie

zawcignem, ty wiesz, Pa-

nie!

11. Sprawiedliwoci twojej

nie ukryem w poród serca

mego, prawd twoj i zbawie-

II 40.

nie twoje opowiadaem; nie

taiem miosierdzia twego i

prawdy twojej w zgromadze-

niu wielkiem.

12. Przeto ty, Panie ! nie za-

.

wcigaj odemnie litoci two-

ich; miosierdzie twoje i pra-

wda twoja niech mi zawdy
strzeg.

13. Albowiem ogarny mi
nieszczcia, którym niemasz

liczby
;
docigny mi niepra-

woci moje, tak, e przejrze

nie mog ;
rozmnoyy si nad

wosy gowy mojej
,
a serce

moje opucio mi.

14. Bacze mi, Panie! wy-

rwa
;
o Panie ! na ratunek mój

pospiesz.

15. Niech bd pohabieni,

(a niech si zawstydz wszys-

cy,) którzy szukaj duszy

mojej, aby j zatracili; me-

chaje si na wstecz cofn,

niech si zawstydz, którzy

mi ycz zego.

16. Niech bd spustoszeni

za to, e mi shabi usiuj!

mówic mi : Ehej ! ehej ! !

17. Ale niech si rozraduje

i rozwesel w tobie wszyscy

którzy ci szukaj, i miuj

s

zbawienie twoje; niech mówis

zawdy: Niechaj bdzie Pai

uwielbiony.

18. Jamci wprawdzie ubog

i ndzny; ale Pan myli <

mnie. Ty jest pomocnikiem

moim i wybawicielem moiip

Boe mój ! nie omieszkuj. ;
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PSALM XLL
1. Przedniejszemu piewako-

wi pie Dawidowa.

2. Bogosawiony, który ma
baczenie na potrzebnego; w
dzie zy wybawi go Pan.

3. Pan go bdzie strzeg, i

ywi go bdzie
;
bogosawio-

ny bdzie na ziemi, ani go po-

da na wol nieprzyjació jego.

4. Pan go posili na ou nie-

mocy jego; wszystko leenie

jego odmieni w chorobie jego.

5. Jam rzek : Panie ! zmiuj

si nademn, uzdrów dusz
moj, bom tobie zgrzeszy.

6. Nieprzyjaciele moi mówi-

li le o mnie: Kiedy wdy
umrze, a zginie imi jego?

7. Jeli te który z nich przy-

chodzi, aby mi nawiedzi,

tedy na zdradzie mówi
;
serce

jego zgromadza sobie niepra-

wo, a precz odszedszy roz-

nosi.

8. Spoem przeciwko mnie

szepcz wszyscy, którzy mi
maj w nienawici, a myl
ze o mnie,

9. Mówic : Pomsta si na
za niezbono wylaa, a i si
pooy, wicej nie wstanie.

10. Take i ten, z którymem
y w pokoju, któremum ufa,

który chleb mój jada, pod-

i
niós pit przeciwko mnie.

11. Ale ty, Panie! zmiuj si
nademn, a podnie mi, i od-

! dam im.

12. A przez to poznam, e

! . .

’

:

si kochasz we mnie, gdy si

nie bdzie weseli nieprzyjaciel

mój ze mnie.

13. Ale ty w niewinnoci

mojej wesprzesz mi, i posta-

wisz mi przed obliczem two-

jem na wieki.

14. Bogosawiony Pan, Bóg
Izraelski, od wieku a na wie-

ki. Amen, Amen.

PSALM XLH.

1. Przedniejszemu piewako-

wi z synów Korego pie wi-
czca.

2. Jako jele krzyczy do

strumieni wód, tak dusza mo-

ja woa do ciebie, o Boe!
3. Pragnie dusza moja dó

Boga, do Boga ywego, mó-

wic: Kiedy przyjd, a oka
si przed obliczem Boem?
4. zy moje s mi miasto

chleba we dnie i w nocy, gdy
mi mówi co dzie: Kdy
jest Bóg twój ?

5. Na to wspominajc wyle-

wam sam w sobie dusz moj,
em bywa w poczcie innych,

i chadzaem z nimi do domu
Boego, z wesoym gosem, i

z chwa, w mnóstwie wesel-'

cych si.

6. Przecze si smucisz, du-

szo moja ! a przecz sob trwo-

ysz we mnie? Czekaj na Bo-

ga
;
albowiem go jeszcze bd

wysawia za wielkie wybawie-

nie twarzy jego.

7. Boe mój ! dusza moja t-
skni sobie we mnie; przeto

c*
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na ci wspominam w ziemi

Jordaskiej i Hermoskiej, na

górze Mizar.

8. Przepa przepaci przy-

zywa, na szum upustów two-

ich : wszystkie powodzi twoje

i nawanoci twoje na mi si
zwaliy.

9. Wszake we dnie udzieli

mi Pan miosierdzia swego, a

w nocy piosnka jego bdzie
ze mn, i modlitwa do Boga
ywota mego.

10. PvzekBogu, skale mojej

:

Przecze mi zapomnia? I

czemu smutno chodz dla u-

cinienia od nieprzyjaciela?

11. Jest jako rana w kociach
moich, gdy mi urgaj nie-

przyjaciele moi, mówic do

mnie na kady dzie: Kdy
jest Bóg twój ?

12. Przecze si smucisz, du-

szo moja ? a przecz sob trwo-

ysz we mnie ? Czekaj na Bo-

ga; albowiem go jeszcze bd
wysawia, gdy on jest wiel-

kiem zbawieniem twarzy mo-
jej, i Bogiem moim.

PSALM XLHI.

Sd mi, o Boe! a ujmij

si o spraw moj; od narodu

niemiosiernego, i od czowie-

ka zdradliwego i niezbonego

wyrwij mi;
2. Bo ty jest Bóg siy mo-

jej. Przecze mi odrzuci? a

przecz smutno chodz dla u-

cinienia od nieprzyjaciela?

3. Zelij wiato twoj, i

prawd twoj
;
te mi popro-

wadz, i wprowadz mi na
wit gór twoj, i do przy-

bytków twoich,

4. Abym przystpi do o-
tarza Boego, do Boga wesela

i radoci mojej
;

i bd ci wy-
sawia na harfie, o Boe, Bo-

e mój

!

5. Przecze si smucisz, duszo

moja ! a przecz trwoysz sob
we mnie? Czekaj na Boga, al-

bowiem go jeszcze bd wy-
sawia, gdy on jest wielkiem

zbawieniem twarzy mojej, i

Bogiem moim.

PSALM XLIV.

1. Przedniejszemu piewako-
wi z synów Korego psalm na-

uczajcy.

2. Boe! uszami naszemi

syszelimy
;
ojcowie nasi po-

wiadali nam o sprawach, któ- »

re czyni za dni ich, za dni

starodawnych.

3. Ty rk swwypdzi po-

gan, a onyche wszczepi
;
wy- :

tracie narody, a onyche roz- ;

krzewi.

4. Bo nie przez miecz swój.

posiedli ziemi, i rami ich;

nie wybawio ich, ale prawica r

twoja i rami twoje, a wia-
to oblicza twego, przeto,

e ich upodoba sobie.

5. Ty sam król mój, o Bo-

e! sprawe wielkie wybawi-;

nie Jakóbowi.

6. Przez ci nieprzyjació na-;,

szych poraalimy ;
w imieniu.;
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twojem deptalimy powstawa-
jcycli przeciwko nam.

7. Bom w luku moim nie u-

fa, ani miecz mój obronimi

;

8. Ale nas ty wybawia od
nieprzyjació naszych, a niena-

widzcych nas zawstydzae.
9. Przeto chlubimy si w to-

bie, Boe ! na kady dzie, a
imi twoje na wieki wysawia-
my. Sela.

10. Ale teraz odrzucie i za-

wstydzie nas, a nie wycho-
dzisz z wojskami naszemi.

11. Sprawie, emy ty po-
dali nieprzyjacielowi, a ci,

którzy nas maj w nienawici,
rozchwycili midzy si dobra
nasze.

12. Podae nas jako owce
na er, a midzy pogan roz-

proszye nas.

13. Sprzedae lud twój za
nic, a nie podniose ceny ich.

14. Podae nas na wzgard
ssiadom naszym, na szyder-

stwo i na pomiech tym, któ-
rzy s okoo nas.

15. Wystawie nas na przy-
powie midzypoganami, tak,

e nad nami narody gow ki-

waj.
16. Na kady dzie wstyd

mój jest przedemn, a haba
twarzy mojej okrywa mi.
17. Dla gosu tego, który
mi sromoci i potwarza, dla
nieprzyjaciela, i tego, który
si mci.
18. To wszystko przyszo na

nas
;
a wdymy ci nie zapo-

mnieli, animy wzruszyli przy-

mierza twego.

19. Nie cofno si nazad
serce nasze, ani si uchyliy
kroki nasze od cieszki two-

jej.

20. Chociae nas by potar,
wrzuciwszy nas na miejsce

smoków, i okrye nas cieniem

mierci.

21. Bymy byli zapomnieli

imienia Boga naszego, a pod-
nieli rce nasze do Boga cu-

dzego,

22. Izaliby si by Bóg o

tern nie pyta? gdy on wie
skrytoci serca.

23. Ale nas dla ciebie zabi-

jaj na kady dzie
;

poczyta-

j nas jako owce na rze zgo-

towane.

24. Ocu si
;

przecze pisz,

Panie ! Przebud si, nie odrzu-

caj nas na wieki.

25. Przecze oblicze twoje
ukrywasz, a zapominasz utra-

pienia naszego i ucisku nasze-

go?
26. Albowiem potoczona jest

a do prochu dusza nasza, a
przylgn do ziemiywot nasz.

27. Powstae na ratunek
nasz, a odkup nas dla mio-
sierdzia twojego.

PSALM XLV.
1. Przedniejszemu piewako-

wi z synów Korego na Sosan-
nim psalm nauczajcy, a pie
weselna.

2. "Wydao serce moje so-
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wo dobre; rozprawia bd
pieni moje, o królu! jzyk
mój bdzie jako pióro prdkie-
go pisarza.

3. Pikniejszy nad synów
ludzkich

;
rozlaa si wdzi-

czno po wargach twoich,

przeto, e ci pobogosawi
Bóg a na wieki.

4. Przypasz miecz twój na
biodra, o mocarzu! poka
chwa twoj, i zacnoci twoje.

5. A w dostojnoci twojej

szczliwie wywied z sowem
rawdy, cichoci, i sprawie-

liwoci, a dokae strasznych

rzeczy prawica twoja.

6. Strzay twoje ostre; od
nich narody pod ci upadn,
a serce nieprzyjació królew-
skich przenikn.
7. Stolica twoja, o Boe! na

wieki wieków
;
laska sprawie-

dliwoci jest laska królestwa
twego.

8. Umiowae sprawiedli-

wo, a nienawidzie niepra-

woci
;
przeto pomaza ci, o

Boe! Bóg twój olejkiem we-
sela nad uczstników twoich.

9. Myrr, aloe, i kassyj
wszystkie szaty twoje pachn,
gdy wychodzisz z paaców z

koci soniowych urobionych,
nad tych, którzy ci uweselaj.
10. Córki królewskie s mi-

dzy twemi zacnemi biaemi
gowami; stana maonka
po prawicy twojej w koszto-

wnem zocie z Ofir.

11. Suchaje córko, a obacz,
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i nako ucha twego, a zapo-

mnij narodu twego, i domu
ojca twojego.

12. A zakocha si król w
piknoci twojej, albowiem on

j
estPanem twoim

;

przetoka-
niaj si przed nim.

13. Tyryjczycy take z upo-
minkami przed obliczem two-

jem kania si bd, najbo-

gatsi z narodów.

14. Wszystka zacno córki

królewskiej jest wewntrz, a
szaty jej bramowane s zo-
tem.

15. W odzieniu haftowanem
przywiod j do króla; take
panny za ni, towarzyszki jej,

przywiod do ciebie.

16. Przywiod je z weselem
i z radoci, a wnijd na paac
królewski.

17. Miasto ojców twych b-
dziesz mie synów twych, któ-

rych postanowisz ksitami
po wszystkiej ziemi.

18. Wspomina bd imi
twoje od kadego rodzaju, do
rodzaju: dlatego ci narody
wysawia bd na wieki wie-

ków.

PSALM XLYI.
1. Przedniejszemu piewako-

wi z synów Korego, na Ala-

mot pie.

2. Bóg jest ucieczk i si
nasz, ratunkiem we wszelkim
ucisku najpewniejszym.

3. Przeto si ba nie bdzie-
my, choby si poruszya zie-
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,

choby si przeniosy

góry w poród morza

;

4. Choby zaszumiay, a

wzburzyy si wody jego, i za-

trzsy si góry od nawano-

ci jego. Sela.

5. Strumienie rzeki jego roz-

weselaj miasto Boe, najwit-

sze z przybytków najwysze-

go.

6. Bóg jest w porodku jego,

nie bdzie poruszone; pora-

tuje go Bóg zaraz z poranku.

7. Gdy si wzburzyy naro-

dy, a zatrzsny si króle-

stwa, Pan wyda gos swój, i

rozpyna si ziemia.

8. Pan zastpów jest z nami

;

twierdz wysok jest nam Bóg
Jakóbowy. Sela.

9. Pójdcie, ogldajcie spra-

wy Paskie, jakie uczyni spu-

stoszenie na ziemi

;

10. Który umierza wojny
a do koczyn ziemi, uk kru-

szy, i ore amie, a wozy o-

gniem pali,

11. Mówic: Uspokójcie si,

a wiedzcie, em Ja Bóg; bd
wywyszony midzy naroda-

mi, bd wywyszony na zie-

mi.

12. Pan zastpów z nami;

twierdz wysok jest nam Bóg
Jakóbowy. Sela.

PSALM XLVU.

1. Przedniejszemu piewako-
wi z synów Korego pie.

2. Wszystkie narody kla-
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skajcie rkoma, wykrzykujcie

Bogu gosem wesela.

3. Albowiem Pan najwyszy,

straszny, jest królem wielkim

nad wszystk ziemi.

4. Podbija ludzi pod moc na-

sz, a narody pod nogi nasze.

5. Obra nam za dziedzictwo

nasze chwa Jakóba, którego

umiowa. Sela.

6. Wstpi Bóg z krzykiem;

Pan wstpi z gosem trby.

7. piewajcie Bogu, pie-

wajcie
;
piewajcie królowi na-

szemu, piewajcie.

8. Albowiem Bóg królem

wszystkiej ziemi; piewajcie

rozumnie.

9. Króluje Bóg nad naroda-

mi; Bóg siedzi na witej sto-

licy swojj.

10. Ksita narodów przy-

czyli si do ludu Boga Ab-

rakamowego; albowiem Boe
s ‘tarcze ziemskie; skd on

zacnie jest wywyszony.

PSALM XLVni.

1. Pie psalmu synów Ko-

rego.

2. Wielki jest Pan, i bardzo

chwalebny w miecie Boga na-

szego, na górze witj swojej,

3. Ozdob krainy, uciech

wszystkiej ziemi jest góra Syon

w stronach pónocnych, mia-

sto króla wielkiego.

4. Bógw paacach jego uzna-

ny jest za twierdz wysok.
5. Bo oto królowie, gdy si

zgromadzili i cignli wespó,



38 PSALMI 48. 49.

6. Sami to ujrzawszy bardzo
si zadziwili, a przestraszeni
bdc prdko uciekali.

V. Strach ich tam ogarn i

bole, jako niewiast rodz-
c.
8. Wiatrem wschodnim po-

kruszysz okrty z Tarsys.
9. Jakomy syszeli, takemy

widzieli w miecie Pana zast-
pów, w miecie Boga naszego

;

Bóg je ugruntowa a na wie-
ki. Sela.

10. Uwaamy, o Boe ! mio-
sierdzie twoje w poród ko-
cioa twego.

11. Jakie jest imi twoje,
Boe ! taka te jest chwaa two-
ja a do koczyn ziemi

;
spra-

wiedliwoci pena jest prawi-
ca twoja.

1-2 . Niech si rozweseli góra
Syon : niech si rozraduj cór-
ki Judzkie dla sdów "twoich,
Boe!
.13. Otoczcie Syon, i obstp-

cie go
;

policzcie wiee jego.
14. Przypatrujcie si pilnie

basztom jego, a ogldajcie pa-
ace jego, abycie umieli po-
wiada narodowi potomnemu.
15. e ten Bóg jest Bogiem

naszym na wieki wieczne, a i
on naszym hetmanem bdzie
a do mierci.

PSALM XLIX.
1. Przedniejszemu piewako-

wi z synów Korego psalm.

2. Suchajcie tego wszystkie
narody; bierzcie to w uszy

wszyscy mieszkajcy na okr-
gu ziemi

!

.

3. Tak z ludu pospolitego,
jako z ludzi zacnych, tak bo-
gaty jako ubogi

!

4. Usta moje bd opowia-
day mdro, a myl serca
mego roztropno.
5. Nakoni do przypowieci

ucha mego
,

a wyo przy
harfie zagadk moj.
6. Przecze si mam ba we

ze dni, aby mi nieprawo
tych, którzy mi depcz, mia-
a ogarn?
7. .Którzy ufaj bogactwom

swoim, a w mnóstwie dosta-
tków swoich chlubi si.

8. Gdy brata swego nikt
adnym sposobem nie odkupi,
ani moe da Bogu okupu je-

go za,
9. (Albowiem drogi jest okup

duszy ich, i nie moe si osta
na wieki.)

10. Abyy na wieki, a nie

oglda grobu.

11. Bo widzimy, i i mdrzy
umieraj, gupi i szalony za-

równo gin, a zostawiaj ob-
cym bogactwa swoje.

12. Myl, e domy ich s
wieczne, a przybytki ich trwa-

j od narodu do narodu
:

prze-
to je nazywaj od imion
swych na ziemi.

13. Ale czowiek we czci nie

zostaje, podobnym bdc by-
dltom, które gin.
14. Takowa myl ich gup-

stwem ich jest, . a przecie po-
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tomkowie ich pochwalaj to

usty swemi. Sela.

15. Jako owce w grobie zo-
eni bd, mier ich strawi

;

ale sprawiedliwi panowa b-
d nad nimi z poranku, a

ksztat ich zniszczony bdzie
w grobie, gdy ustpi z mie-

szkania swego.

16. Ale Bóg wykupi dusz
moj z mocy grobu, gdy mi
przyjmie. Sela.

17. Nie bóje si, gdy si kto
zbogaci, a gdy si rozmnoy
sawa domu jego.

18. Bo umierajc nie wemie
nic z sob, ani za nim zstpi
sawa jego.

19. A cho duszy swej za

ywota swego pobaa i chwa-
lono go, gdy sobie dobrze
czyni

:

20. Przecie musi i za ro-

dzin ojców swych, a na wieki
nie oglda wiatoci.

21. Owó czowiek, któryjest
we czci, aniezrozumiewatego,
podobny jest bydltom, które
gin.

PSALM L.

1. Psalm Asafowi podany.

Bóg nad Bogami, Pan mówi
i przyzwa ziemi od wschodu
soca a do zachodu jego.

2. Objani si Bóg z Syonu
w doskonaej ozdobie.

3. Przyjdzie Bóg nasz, a nie

bdzie milcza; ogie przed
twarz jego bdzie poera, a

okoo niego powstanie wicher
gwatowny.
4. Przyzwie z góry niebiosa

i ziemi, aby sdzi lud swój,

5. Mówic : Zgromadcie mi
witych moich, którzy zemn
uczynili przymierze przy ofie-

rze.

6. Tedy niebiosa opowiedz
sprawiedliwo jego; albo-

wiem sam Bóg jest sdzi.
Sela.

7. Suchaj, ludu mój ! abd
mówi; suchaj, Izraelu! a o-

wiadcz si przed tob : Jam
Bóg, Bóg twój Jam jest.

8. Nie bd ci z ofiar twoich
wini, ani z caopalenia twego,

które s zawsze przedemn.
9. Nie wezm z domu two-

10. Albowiem mój jest wszel-

ki zwierz leny, i tysice by-
da po górach.

11. Znam wszystko ptastwo
po górach, i zwierz polny jest

przedemn.
12. Bdli akn, nie rzek

0 to; bo mój jest okrg ziemi,

1 napenienie jego.

13. Izali jadam miso woo-
we? albo pijam krew kozo-
w?
14. Ofiaruj Bogu chwa, i od-

daj Najwyszemu luby twoje

;

15. A wzywaj mi w dzie
utrapienia : tedy ci wyrw, a
ty mi uwielbisz.

16. Lecz niezbonemu rzek
Bóg: Cóci do tego, e opo-



40 PSALMI 50. 51.

wiadasz ustawy moje, a bie-

rzesz przymierze moje w usta

twoje?

17. Poniewa masz w niena-

wici karno, i zarzucie so-
wa moje za si.

18. Widziszli zodzieja, bie-

ysz z nim, a z cudzoonikami
masz skad twój.

19. Usta twoje rozpuszczasz

na ze, a jzyk twój skada
zdrady.

20. Zasiadszy mówisz prze-

ciwko bratu twemu, a lysz
syna matki twojej.

21. To czyni, a Jam mil-

cza; dlatego mniema, em
Ja tobie podobny, ale bd
ci kara, i stawi to przed
oczy twoje.

22. Zrozumiejcie to wdy
teraz, którzy zapominacie Bo-

ga, bym -was sn nie porwa,
a nie bdzie, ktoby was wy-
rwa.
23. Kto mi ofiaruje chwa,

uczci mi
;
a temu, który na-

prawia drog sw, uka zba-

wienie Boe.

PSALM LI.

1. Przedniejszemu piewako-
wi psalm Dawidowy.
2. Gdy do niego przyszed

Natan prorok, potem jak by
wszed do Betsaby.

3. Zmiuj si nademn, Bo-

e! wedug miosierdzia twe-

go; wedug wielkich litoci

twoich zgad nieprawoci mo-
je-

4. Omyj mi doskonale od
nieprawoci mojej, a od grze-

chu mego oczy mi.
5. Albowiem ja znam nie-

prawo moj, a grzech mój
przedemn jest zawdy.
6. Tobie, tobiem samemu

zgrzeszy, i zem przed oczyma
twemi uczyni, aby by spra-

wiedliwy w mowie twojej, i

czystym w sdzie twoim.

7. Oto w nieprawoci poczty
jestem, a w grzechu pocza
mi matka moja.

8. Oto si kochasz w pra-

wdzie wewntrznej, a skryt
mdro objawie mi.

9. Oczy mi isopem, a o-

czyszczon bd; omyj mi, a
nad nieg wybielony bd.
10. Daj mi sysze rado i

wesele, a niech si rozraduj
koci moje, które pokruszy.

11. Odwró oblicze twoje od
grzechów moich

,
a zgad-

wszystkie nieprawoci moje.

12. Serce czyste stwórz we
mnie, o Boe! a ducha pra-

wego odnów we wntrzno^
ciach moich.

13. Nie odrzucaj mi od obli-

cza twego, a Ducha swego wi-,
tego nie odbieraj odemnie.

i

14. Przywró mi rado zba-^

wienia twego, a duchem do-

browolnym podeprzyj mi.
15. Tedy bd naucza prze-

stpców dróg twoich, aby si
grzesznicy do ciebie nawrócili.;

16. Wyrwij mi z pomsty za.

krew, o Boe, Boe zbawieni^.
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mojego ! ajzyk mój bdzie wy-

sawia t sprawiedliwo two-

je-

17. Panie ! otwórz wargi mo-

je, a usta moje opowiada b-
d chwa twoj.

18. Albowiem nie pragniesz

I

ofiar, chobym ci je da, ani

caopalenia przyjmiesz.

19. Ofiary Bogu przyjemne

! duch skruszony ;
sercem skru-

szonym i strapionem nie po-

gardzisz, o Boe

!

20. Dobrze uczy wedug u-

podobania twego Syonowi

;

pobuduj mury Jeruzalemskie.

21. Tedy przyjmiesz ofiary

sprawiedliwoci, ofiary ogni-

ste, i caopalenia; tedy cielce

ofiarowa bd na otarzu

twoim.

PSALM LII.

1. Przedniejszemu piewako-
wi pie Dawidowa nauczaj-

;

ca,

, 2. Gdy przyszed Doeg E-

domczyk, i oznajmi Saulowi,

mówic: Dawid przyszed do

domu Achimelechowego.

3. Przecze si chlubisz ze

. zoci, o mocarzu ! miosierdzie

Boe trwa kadego dnia.
'

4. Ze rzeczy myli jzyk
twój, jako brzytwa ostra czy-

nic zdrad.
5. Umiowae ze, bardziej

ni dobre; kamstwo raczej

k
mówisz, ni sprawiedliwo.

,
Sela.

6. Umiowae wszystkie so-
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wa szkodliwe, i jzyk zdra-

dliwy.

7. Przeto ci Bóg zniszczy

na wieki
;

porwie ci, i wyrwie

ci z przybytku, i wykorzeni

ci z ziemi yjcych. Sela.

8. To widzc sprawiedliwi

bd si bali, i bd si z nie-

go namiewali, mówic

:

9. Otó czowiek, który nie

pokada w Bogu siy swojej

;

ale ufajc w mnóstwie bogactw

swoich, zmacnia si w zoci
swej.

10. Ale ja bd jako oliwa

zielona w domu Boym, bom
nadziej pooy w miosier-

dziu Boem na wieki wieczne.

11. Bd. ci wysawia, Pa-

nie ! na wieki,e to uczyni, a

bd oczekiwa imienia twego,

gdy jest zacne przed obliczno-

ci witych twoich.

PSALM LEI.

1. Przedniejszemu piewako-

wi na Machalat pie Dawido-

wa nauczajca.

2. Gupi rzekw sercu swem

:

Niemasz Boga. Popsowali si,

i obrzydliw czyni niepra-

wo; niemasz, ktoby czyni

dobrze.

3. Bóg z niebios spojrza na

synów ludzkich, aby obaczy,

byliby kto rozumny i szuka-

jcy Boga.

4. Ale oni wszyscy odstpi-

li, jednako si nieuytecznymi

stali; niemasz, ktoby czyni

dobrze, niemasz, i jednego.
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5. Aza nie wiedz wszyscy

czyniciele nieprawoci, e po-
eraj lud mój, jako wic clileb

jedz? ale Boga nie wzywaj.
6. Tam si bardzo ulkn,

gdzie niemasz strachu; albo-
wiemBóg rozproszy koci tych,

którzy ci obiegli
;
ty ich po-

habisz, bo ich Bóg wzgardzi.
7 . Któ da z Syonu wybawie-

nie Izraelowi ? Gdy Bóg przy-
wróci z wizienia lud swój, roz-

raduje si Jakób, rozweseli si
Izrael.

PSALM LIV.
1. Przedniejszemu piewako-

wi na Neginot pie Dawido-
wa nauczajca.

2. Gdy przyszli Zyfejczycy, i

rzekli do Saula: Dawid si
kryje przed tob u nas.

3. Boe ! dla imienia twego
wybaw mi, a w mocy twojej

podejmij si sprawy mojej.

4. Boe ! wysuchaj modlitw
moj; przyjmij w uszy sowa
ust moich.

5. Albowiem obcy powstali

przeciwko mnie, a okrutnicy
szukaj duszy mojej, nie sta-

wiajc sobie Boga przed oczy-

ma swemi. Sela.

6. Oto Bóg jest pomocnikiem
moim

;
Pan jest z tymi, którzy

podpieraj ywot mój.

7. Oddaj zym nieprzyjacio-

om moim, w prawdzie twojej

wytra ich, o Panie

!

8. Tedy dobrowolnie bd
ofiarowa; bd wysawia i-

53. 54. 55.

mi twoje, Panie! przeto, <
jest dobre;

9. Gdy z kadego utrapie
nia .wyrwae mi, a pomst*
nad nieprzyjaciómi mymi o
gldao oko moje.

PSALM LV.
1. Przedniejszemu piewako-

wi na Neginotpie Dawidows
nauczajca.

2. W uszy swe przyjmij, c

Boe! modlitw moj, a nie

kryj si przed prob moj

:

3. Posuchaj mi z pilnoci,
a wysuchaj mi

;
bo si u-

skaram w modlitwie swej, i

trwo sob

:

4. Dla gosu nieprzyjaciela, i

dla ucinienia od bezbonika;
albowiem mi zarzucaj kam-
stwem, a w popdliwoci swej

sprzeciwiaj mi si.

5. Serce moje boleje we mnie,

a strachy mierci przypady
na mi.
6. Boja ze dreniem przy-

sza na mi, a okrya mi
trwoga.

7. I rzekem: Obym mia
skrzyda jako gobica, zale-

ciabym, a odpoczbym.
8. Otobyi daleko zalecia,

mieszkabym na puszczy. Sela*

9. Pospieszybym, abym u-

szed przed wiatrem gwato-
wnym, i przed wichrem.
10. Zatra ich, Panie ! rozdziel

jzyk ich; bom widzia bezpra-

wie i rozruch w miecie.

11. We dnie i w nocy ota?
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czaj ich po murach jego, a

zo i przewrotno jest w po-

rodku jego.

12. Cikoci s w porodku
jego, a nie ustpuje z ulic jego

chytre i zdrada.

13. Albowiem nie nieprzy-

jaciel jaki zely mi, inaczej

zniósbym to by; ani ten,który

mi miaw nienawici, powsta
przeciwko mnie; bobym si

wdy by skry przed nim

;

14. Ale ty, czowiecze mnie

równy, wodzu mój, i znajomy

mój.

15. Którzymy si z sob
mile w tajnoci naradzali, i do

domu Boego spóecznie cha-

dzali.

16. Oby ich mier z prdka
zaapia, tak aby ywo zstpili

do pieka ! albowiemzo jest

w mieszkaniu ich, i w porod-

ku ich.

17. Aleja do Boga zawoam,
a Pan mi wybawi.

18. W wieczór i rano, i w po-

udnie modli si, i z trzaskiem

woa bd, a wysucha gos
mój.

19. Odkupi dusz moj, a-

bym by w pokoju od wojny

przeciwko mnie; bo ich wiele

byo przy mnie.

20. Wysucha Bóg i utrapi

ich, (jako ten, który siedzi od

wieku. Sela.) przeto, e nie

masz w nich poprawy, ani si

Boga boj.
21. Wycign rce swoje

na tych, którzy z nim mieli
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pokój, wzruszy przymierze

swoje.

22. Gadsze ni maso byy
sowa ust jego, ale walka w
sercu jego : a mikciejsze so-

wa jego ni olej, wszake by-

y jako miecze dobyte

:

23. Wrzu na Pana brzemi

twoje, a on ci opatrzy, i nie

dopuci, aby si na wieki za-

chwia mia sprawiedliwy.

24. Ale ich ty, o Boe ! we-

pchniesz w dó zginienia
;
m-

owie krwawi i zdradliwi nie

dojd do poowy dni swoich;

ale ja w tobie nadziej mie
bd.

PSALM LVI.

1. Przedniejszemu piewako-

wi o niemej gobicy, na miej-

scach odlegych, zoty psalm

Dawidowy, gdy go w Gat Fi-

listynowie pojmali.

2. Zmiuj si nademn, o

Boe ! bo mi chce pochon
czowiek; kadego dnia wal-

czc trapi mi.
3. Chcmi pokn nieprzy-

jaciele moi na kady dzie;

zaprawd wiele jest walcz-

cych przeciwko mnie, o Naj-

wyszy !

4. Któregokolwiek mi dnia

strach ogarnia, ja w tobie u-

fam.

5. Boga wysawia bd dla

sowa jego
;
w Bogu nadziej

bd mia, ani si bd ba,

eby mi co ciao uczyni mo-

go.
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6. Przez cay dzie sowa
moje wykrcaj, a przeciwko
mnie s wszystkie myli ich,

na ze.

7. Zbieraj si, i ukrywaj
si, i lad mój upatruj, czy-

hajc na dusz moj.
8. Izali za nieprawo pomsty
ujd? str te narody, o Boe

!

w popdliwoci twojej.

9. Ty tuanie moje policzy

;

zhierze te zy moje w wia-

dro twe
;
iza nie s spisane w

ksigach twoich ?

10. Tedy si nazad cofn nie-

przyjaciele moi, któregokol-
wiek dnia zawoam; bo to

wiem, i Bóg jest ze mn.
11. Boga wysawia bd z

sowa; Pana chwali bd z

sowa jego.

12. W Bogu mam nadziej,
nie bd si ba, aby mi co

mia uczyni czowiek.

13. Tobiem, o Boe ! luby u-

czyni
;
przeto te tobie chwa-

y oddam.
14. Albowieme wyrwa du-

sz moj od mierci, a nogi
moje od upadku, abym sta-

tecznie chodzi przed obliczem

Boem w wiatoci yjcych.

PSALM LVn.

1. Przedniejszemu piewako-
wi, jako: Nie zatracaj, -zoty
psalm Dawidowy, kiedy ucie-

ka przed Saulem do jaskini.

2. Zmiuj si nademn, o

Boe ! zmiuj si nademn
;
al-

bowiem w tobie ufa dusza mo-
ja, a do cienia skrzyde twoich
uciekam si, a przeminie u~

trapienie.

3. Bd woa do Boga naj-

wyszego. do Boga, który wy-
konywa spraw moj.
4. On pole z nieba, i wyba-

wi mi od pohabienia tego,

który mi chce pochon. Se-

la. Pole mi Bóg miosierdzie

swoje i prawd sw.
5. Dusza moja jest w poród

lwów; le midzy palcymi,
midzy synami ludzkimi, któ-

rychzbyjako wócznie i strza-

y, i jzyk ich miecz ostry.

6. Wywye si nad niebio-

sa, o Boe ! a nade wszystk
ziemi chwaa twoja.

7. Sieci zastawili na nogi mo-
je, nachylili dusz moj, wy-
kopali dó przed obliczem zno-

jem; ale sami wpadli we.,
Sela.

8. Gotowe jest serce moje,,.

Boe! gotowe jest serce moje;,

piewa i wychwala ci bd. ;

9. Ocu si chwao moja ! o- 5

cu si, lutnio i harfo
!
gdy na

witaniu powstaj.

10. Bd ci wyswia mi-?
dzy ludem, Panie! a bdr
piewa midzy narodami.

11. Albowiem wielkie jest a
do niebios miosierdzie twoje,

i a pod oboki prawda twoja.

12. Wywye si nad niebio-
\

sa, o Boe ! a nade wszystk
;

ziemi wywy chwa twoj. <
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1. Przedniejszemu piewako-

wi, jako: Nie zatracaj, pie
zota Dawidowa.

2. 0 zgromadzenie ! Izali po-

prawdzie sprawiedliwo mó-

wicie? A uprzejmie sdzicie,

wy synowie ludzcy ?
_

3. Owszem, radniej w sercu

nieprawoci knujecie, a gwa-

ty rk waszych na ziemi od-

waacie.

4. Odczyli si niezbonicy

zaraz od narodzenia; pob-
dzili zaraz z ywota matki

swej, mówic kamstwo.

5. Jad maj w sobie,
.

jako

wowy, jako jad mii gu-

chej, która zatula ucho swoje,

6. Aby nie syszaa gosu za-

klinacza, ani czarownika w
czarach biegego.

7. O Boe! pokrusze zby
ichw ustach ich; poam, Panie

!

lwit trzonowe zby.

8. Niech si rozpyn jako

woda, niech si wniwecz obró-

c; niech bd jako ten, któ-

ry naciga uk, wszake si

strzay jego ami.
9. Jako limak, który scho-

dzi i niszczeje; jako martwy

ód niewieci niech nie ogl-

aj soca.
10. Ciernie wasze pierwej

ni wypuszcz tarny swoje, za

zielona w gniewie Boym jako

wichrem porwane bd.
11. I bdzie si weseli spra-

wiedliwy, gdy ujrzy pomst;
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nogi swoje umyje we krwi

niepobonego.

12. I rzecze kady : Zapraw-

dó sprawiedliwy odniesie po-

ytek z sprawiedliwoci swo-

jej
;
zaiste jest Bóg, który s-

dzi na ziemi.

PSALM LIX.

1. Przedniejszemu piewako-

wi, jako: Nie zatracaj, zota

pie Dawidowa, gdy posa
Saul, aby strzeono domu je-

go, a zabito /go.

2. Wyrwij mi od nieprzy-

jació moich, o Boe mój! a

od powstawajcych przeciwko

mnie uczy mi bezpiecznym.

3. Wyrwij mi od tych, któ-

rzybroj nieprawo, a od m-
ów krwawych wybaw mi.

4. Albowiem oto czyhaj na

dusz moj ;
zbieraj si prze-

ciwko mnie mocarze bez prze-

stpstwa mego i bez grzechu

mego, o Panie

!

5. Bez wszelkiej nieprawoci

mojej zbiegaj si, i gotuj

si; powstae, zabie mi, a

obacz.

6. Ty sam, Panie, Boe za-

stpów, Boe Izraelski ! ocu
si, aby nawiedzi te wszyst-

kie narody
;
a nie miej litoci

nad adnym z onych prze-

stpców zoliwych. Sela.

7. Nawracaj si pod wieczór,

a warcz jako psy, i biegaj

okoo miasta.

8. Oto blegoc usty swemi,



46 PSALM 59. 60.

miecze s w wargach ich
;

al-

bowiem mówi: Któ syszy?

.9. Ale ty, Panie ! namiewasz
si z nich

; namiewasz si ze
wszystkich narodów.

10. Gdy on moc przewodzi,
na ciebie pozór mie bd;
bo ty, Boe! twierdz moj.
11. Bóg mój miosierny u-

przedzi mi
;
Bóg mi da ogl-

da pomst nad nieprzyjació-
mi mymi.

12. Nie zabijaje ich, aby nie
zapomina lud mój; ale ich
rozprosz moc twoj, i zrzu
ich, tarczo nasza, o Panie!

13. Grzech ust swych, sowa
warg swych (pojmani bdc
w hardoci swej dla zorze-
czestwa i kamstwa) niech
wyznawaj.

14. Wytrae ich w popdi-
woci, wytra ich, a ich nie
stanie. Niech poznaj, e Bóg
panuje w Jakóbie, i po kra-
jach ziemi. Sela.

15. I. niech si za nawróc
od wieczór

;
niech warcz ja-

o psy, a biegaj okoo miasta.

.16. Niech oni ciekaj, chcc
si naje, wszake godni b-
dc uka si musz.
17. Ale ja bd piewa o

mocy twojej
;
zaraz z poran-

ku wysawia bd miosier-
dzie twoje; bo ty by twier-
dz moj, i ucieczk w dzie
ucisku mego.
18. O mocy moja ! tobie b-d piewa; bo ty, Boe!

twierdza moja, Bóg mój mio-
sierny.

PSALM LX.

1. Przedniejszemu piewako-
wi na Sussanedut zota pie
Dawidowa do nauczania

;

2. Gdy walczy przeciw Sy-
ryjczykom Nacharaim, i prze-
ciw Syryjczykom Soby; gdy
si wróci Joab, poraziwszy
Edomczyków w dolinie solnej

dwanacie tysicy.

3. Boe ! odrzucie nas, roz-

proszye nas, i rozgniewae
si

;
nawróe si zasi do nas.

4. Zatrzsne by ziemi, i

rozsadzie j; ulecze rozpa-
dliny jej, bo si chwieje.

5. Okazywae ludowi twe-
mu przykre rzeczy, napoie
nas winem zawrotu.

6. Ale teraz dae chorgiew
tym, którzy si ciebie boj, aby 1

j wynieli dla prawdy twej.

Sela.

7. Aby byli wybawieni umi-
owani twoi; zachowaje ich

prawic twoj, a wysuchaj
mi.
8. Bóg ci mówi w witobli-

woci swojej
;
przeto si roz- i

wesel, rozdziel Sychem, i ;

dolin Sukkotsk pomierz.
9. Moje jest Galaad, mój i

Manases, i Efraim moc go-
wy mojej; Juda zakonodawc
moim.
10. Moab miednic do umy-

wania mego
;
naEdoma wrzuc ;
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bóty moje; ty, Palestyno ! wy-

krzykaj nademn.
11. Któ mi wprowadzi do

miasta obronnego? kto mi
przyprowadzi a do Edom?
12. Izali nie ty, o Boej któ-

ry nas by odrzuci, a nie wy-

chodzie, Boe ! z wojskami

naszemi?

13. Daje nam ratunek w u-

trapieniu; bo omylny ratu-

nek ludzki.

14. W Bogu mnie sobie

poczyna bdziemy, a on po-

depcze nieprzyjació naszych.

PSALM LXI.

1. Przedniejszemu piewako-

wi na Neginot pie Dawido-

wa.

2. Wysuchaj, o Boe! wo-

anie moje, miej pozór na mo-

dlitw moj.
3. Od koca ziemi woam do

ciebie w zatrwoeniu serca me-

go; wprowad mi na ska,
która jest wysz nad mi.

4.Albowieme tyby ucieczk

moj, i baszt mocn przed

twarz nieprzyjaciela.

5. Bd mieszka w przyby-

tku twoim na wieki, schrania-

jc si pod zason skrzyde

twoich. Sela.

6. Albowieme ty, Boe ! wy-

sucha doci moje
;
ty da

dziedzictwo tym, którzy si

boj imienia twego.

7. Dni do dni królewskich

przydaj
;
niech bd lata jego

od narodu do narodu.
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8. Niech mieszka na wieki

przed obliczem Boem ;
zgotuj

miosierdzie i prawd, niech

go strzeg.

9. Takbd piewa imienio-

wi twemu na wieki, a luby

moje oddawa bd na kady
dzie.

PSALM LXn.

1. Przedniejszemu piewako-

wi Jedytunowi psalm Dawi-

dowy.

2. Tylko na Boga spolega

dusza moja, od niegojest zba-

wienie moje.

3. Tylko on jest ska moj
i wybawieniem mojem, twier-

dz moj; przeto si bardzo

nie zachwiej.

4. Dokde bdziecie myli
ze przeciwko czowiekowi ?

Wszyscy wy zabici bdziecie •

bdziecie jako ciana pochy-

lona, a jako mur walcy si.

5. Przecie jednak radz, ja-

koby go zepchn z dostoje-

stwa jego
;
kochaj si w kam-

stwie, usty swemi dobrorze-

cz, ale w sercu swem zorze-

cz. Sela.

6. Ty przecie na Bogu spo-

legaj, duszo moja! bo od niego

jest oczekiwanie moje.

7. Onci sam jest ska moj,
zbawieniem mojem, i twierdz

moj; przeto nie zachwiej

si.

8 .W Bogu wybawienie moje,

i chwaa moja, skaa mocy

D
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mojej
;

nadzieja moja jest w
Bogu.

9. Ufajcie w nim na kady
czas, o narody! Wylewajcie
przed obliczem jego serca wa-
sze: Bóg jest ucieczk nasz.
Sela.

10. Zaprawd marnoci s
synowie ludzcy, kamliwi sy-

nowie mocarzy
;
bdli pospo-

u woeni na wag, lekciej-

szymi bd nad marno.
11. Nie ufajcie w krzywdzie

ani w drapiestwie, a nie bd-
cie marnymi

;
przybdzieli

wam majtnoci, nie przyka-
dajcie serca do nich.

12. Bazci rzek Bóg, dwakro-
ciem to sysza, i moc jest

Boa,
13. A e Panie! twoje jest

miosierdzie, a e ty oddasz
kademu wedug uczynków je-

go.

PSALM LXUI.
1. Psalm Dawidowy, gdy
by na puszczy Judzkiej.

2.. Boe ! ty jest Bogiem
moim

;
z poranku ci szukam

;

pragnie ci dusza moja, tskni
po tobie ciao moje w ziemi
suchej i upragnionej, w której
nie masz wody

;

3. Abym ci oglda w wi-
tnicy twojej, i widzia moc
twoj i chwa twoj

;

4. (Albowiem lepsze jest mi-
osierdzie twoje, ni ywot,)
aby ci chwaliy wargi moje,
5. Abym ci bogosawi za

ywota mego, a w imieniu
twojem abym podnosi rce
moje.

6. Jako tustoci i sadem
byaby tu nasycona dusza mo-
ja, a radosnem warg piewa-
niem wychwalayby ci usta
moje.

7. Zaprawd na ci wspomi-
nam, i na ou mojem kadej
stray nocnej rozmylam o to-

bie.

8. Bo mi bywa na pomocy

;

przetow cieniu skrzyde two-
ich piewa bd.
9. Przylgna dusza moja do

ciebie; prawica twoja pod-
piera mi.
10. Ale ci, którzy szukaj

upadku duszy, mojej, sami
wnijd do najgbszej nisko-

ci ziemi.

11. Zabije kadego z nich
ostro miecza, i przyjd li-

szkom na podzia.

12. Lecz król bdzie si we-,

seli w Bogu, a bdzie si chlu-

.

bi kady, kto przeze przy-:

siga; albowiem zatkane b-^
d usta mówicych kamstwo.

PSALM LXIV.
]

1. Przedniejszemu piwako-;
wi psalm Dawidowy.

2. 'Wysuchaj, o Boe
!
gos

mój, gdy si modl; od stra-

chu nieprzyjaciela strze y- '

wot mój.

3. Skryj mi przed skryt i

rad zoników, przed zbun- '
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towaniem czynicycli niepra-

wo.
4. Którzy zaostrzyli jzyk

swój jako miecz, naoyli

strza swoj, sowo jadowite,

5. Aby strzelali z skrytoci

na niewinnego ;
niespodzianie

na strzelaj, a nikogo si nie

boj.
6. Stwierdzaj si w zem;
zmawiaj si, jakoby zakry
sida, i mówi : Któ je oba-

czy ?

7. Szukaj pilnie nieprawo-

ci
;
giniemy od rad zdradliwie

wynalezionych. Takci wn-
trzno i serce czowiecze g-
bokie jest.

8. Ale gdy Bóg na nich wy-

puci prdk strza, porae-

ni bd;
9. A do upadku przywiedzie

ich wasny jzyk ich
;
odczy

si od nich kady, kto ich

ujrzy.

1(X I ulkn si wszyscy lu-

dzie, a bd opowiadali spra-

w Bo, i dzieo jego zrozu-

miej.
11. Ale sprawiedliwy si b-

dzie weseli w Panu, a bdzie

w nim ufa; i bd si chlu-

bili wszyscy, którzy s uprzej-

mego serca.

PSALM. LXV.
i 1. Przedniejszemu piewako-

{ wi psalm i pie Dawidowa.

i 2. Tobie przynaley, o Bo-

I
e ! chwaa na Syonie, a tobie

* lub ma by oddany.
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3. Ty wysuchiwasz modli-

twy: przeto do ciebie przy-

chodzi wszelkie ciao.

4. Wielkie nieprawoci, które -

wziy gór nad nami, i prze-

stpstwa nasze ty oczyszczasz.

5. Bogosawiony, kogo ty

obierasz a przyjmujesz, aby

mieszka w sieniach twoich;

bdziemy nasyceni dobrami

domu twego, w witnicy ko-

cioa twego.

6. Przedziwne rzeczy podug
sprawiedliwoci mówisz do

nas, Boe zbawienia naszego,

nadziejo wszystkich krajów

ziemi, i morza dalekiego !

7. Który utwierdzasz góry

moc swoj, si przepasany

bdc

;

8. Który umierzasz szum

morski, szum nawanoci je-

go, i wzruszenie narodów,

9. Tak, e si ba musz cu-

dów twoich, którzy mieszkaj

na krajach ziemi
;
których na-

stawaniem poranku i wieczora

do wesela pobudzasz.
.

10. Nawiedzasz ziemi, i od-

wilasz j; obficie j uboga-

casz strumieniem Boym, na-

penionym wodami, i gotujesz

zboe ich, gdy j tak przy-

prawiasz.

11. Zagony jej napawasz,

brózdyjej zniasz, ddami j
odmikczasz, a urodzajom jej

bogosawisz.

12. Koronujesz rok dobroci

tw, a cieszki twoje skrapiasz

tustoci.
D*
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13. Skrapiasz pastwiska na
pustyniach; tak, e i pagórki

radoci przepasane bywaj.

14. Przyodziewaj si pola

stadami owiec, a doliny okry-

waj si zboem
;
tak, e wy-

krzykaj i piewaj.

PSALM LXVI.

1. Przedniejszemu piewako-

wi pie psalmu.

2. Wykrzykuj Bogu wszyst-

ka ziemio ! piewajcie psalmy

na chwa imienia jego, oga-

szajcie saw i chwa jego.

3. Bzeczcie Bogu: Jako
straszny w sprawach twoich

!

Dla wielkoci mocy twojej

obudnie si podadz nie-

przyjaciele twoi.

4. Wszystka si ziemia ka-
nia, ipiewa ci bdzie

;

psalm

piewa bdzie imieniowi twe-

mu. ' Sela.

5. Pójdcie, a ogldajcie

sprawy Boe
;
straszny jest w

sprawach swoich przy synach

ludzkich.

6. Obróci morze w ziemi
such

;
rzek przeszli such

nog; tamemy si weselili

w nim.

7. Panuje w mocy swej na
wieki; oczy jego patrz na
narody, odporni niewywysz
si. Sela.

8. Bogosawcie narody Bo-

ga naszego, i ogaszajcie gos
chway jego.

9. Zachowa przy zdrowiu

65. 66.

dusz nasz, a nie da si po-

win nodze naszej.

10. Albowieme nasdowiad-
czy,' o Boe! wypawie nas

ogniem, tak jako srebro pa-
wione bywa.

11. Nagnae nas by w sie,

a cisne uciskiem biodra

nasze.

12. Wsadzie czowieka na
gow nasz; weszlimy byli

w ogie i w wod, wszake
nas wywiód na ochod.

13. Przeto wnijd do domu
twego z caopaleniem, a od-

dam ci luby moje.

14. Które luboway wargi

moje, i wyrzeky usta moje w
utrapieniu mojem.

15. Caopalenie z tustych

baranów bd ofiarowa z

kadzeniem
,
bd ofiarowa

woy i kozy. ela.

16. Pójdcie, suchajcie, a,

bd opowiada wszystkim,

którzy si boicie Boga, co u-

1

czyni duszy mojej.

17. Do niegom usty swemi‘

woa, a wywyszaem go jzy-

'

kiem moim.
18. Bym by patrza na nie-,

prawo w sercu mojem, nie;

wysuchaby by Pan. •

19. Ale zaiste wysucha
Bóg, a by pilen gosu modli-

twy mojj.
20. Bogosawiony Bóg, który

nie odrzuci modlitwy mojej,

;

ani odj miosierdzia swego

odemnie. 1
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PSALM LXVH.
1. Przedniejszemu piewako-

wi na Neginot psalm ku pi-
waniu.

2. Boe! zmiuj si nad na-

mi, a bogosaw nam, rozwie
oblicze twoje nad nami. Sela;

3. Aby tak poznali na ziemi

drog twoj, a po wszystkich

narodach zbawienie twoje.

4. Tedy ci bd wysawiay
marody o Boe ! Bd ci wy-

sawia wszyscy ludzie

!

5. Radowa si bd i wy-

krzyka narody; bo ty b-
dziesz sdzi ludzi w sprawie-

dliwoci, a narody bdziesz

sprawowa na ziemi. Sela.

6. Bd ci wysawia naro-

dy, o Boe! Bd ci wysa-

wia wszyscy ludzie.

7. Ziemia take wyda urodzaj

swój
;

niech nam bogosawi

Bóg, Bóg nasz.

8. Niechnambogosawi Bóg,

a niech si go boj wszystkie

kraje ziemi.

PSALM LXVIII.

1. Przedniejszemu piewako-

wi psalm Dawidowy ku pie-

waniu.

2. Powstanie Bóg, a bd
rozproszeni nieprzyjaciele je-

go, i pouciekaj przed twarz
jego ci, którzy go maj w
nienawici.

' 3. Jako bywa dym rozpdzo-

i ny, tak ich rozpdzasz: jako

si wosk rozpywa od ognia,

tak niezbonicy pogin przed

obliczem Boem.
4. Ale sprawiedliwi weseli

si i radowa bd przed obli-

czem Boem, i plsabd od

radoci.

5. piewajcie Bogu, piewaj-

cie psalmy imieniowi jego;

gotujcie drog temu, który

jedzi na obokach. Pan jest
.

imi jego, radujcie si przed

obliczem jego.

6. Ojcem jest sierót, i sdzi
wdów, Bogiem w przybytku'

swym witym.
7. Bóg, który samotne w ro-

dowite domy rozmnaa, wywo-
dzi winiów z oków; ale od-

porni mieszka musz w zie-

mi suchej.

8.Boe
!

gdy wychodzi przed

obliczem ludu twego, gdy
chodzi po puszczy

;
Sela,

9. Ziemia si trzsa, take i

niebiosa rozpyway si przed

obliczem Boem, i ta góra Sy-

naj draa przed twarz Boga,

Boga Izraelskiego.

10. Deszcz obfity spuszczae

hojnie, o Boe ! na dziedzictwo

twoje, a gdy omdlewao, ty
je za otrzewia.

11. Zastpy twoje mieszkaj

w niem, które ty dla ubogie-

go nagotowa dobroci twoj,

o Boe !

*

12. Pan da sowo swe, i tych,

którzy pociechy zwiastowali,

zastp wielki mówicych.
13. Królowie z wojskami u-
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ciekali, uciekali
;
ale ta, która

przygldaa domu, dzielia u-

Py-
14. Chociaecie lee musieli

midzy kotami, przecie b-
dziecie jako gobica, majca
pióra posrebrzone, a której

skrzyda jako óte zoto.

15. Gdy Wszechmogcy roz-

proszy królów w tej ziemi,

wybielejesz jako nieg na gó-

rze Salmon.

16. Na górze Boej, na górze

Basaskiej
,
na górze pagór-

czystej, na górze Basaskiej.

17. Przecze wyskakujecie

góry pagórczyste? na tej ci

górze ulubi sobie Bóg mie-

szkanie, tamci Pan bdzie mie-

szka na wieki.

18. Wozów Boych jest dwa-
dziecia tysicy, wiele tysicy

Anioów
;
ale Pan midzy ni-

mi jako na Synaj w witnicy
przebywa.

19. Wstpie na wysoko,
wiode pojmanych winiów,
nabrae darów dla ludzi, i

najodporniejszych, Panie Bo-

e
!
przywiode, aby mieszkali

z nami.

20. Bogosawiony Pan; na

kady dzie hojnie nas opa-

truje dobrami swemi Bóg zba-

wienia naszego. Sela.

21. On jest Bóg nasz, Bóg
obfitego zbawienia; panujcy
Pan z mierci wywodzi.

22. Zaiste Bóg zrani gow
nieprzyjació swoich, i wierzch

gowy wosami nakryty cho-

dzcego w grzechach swoich.

23. Rzek Pan : Wyprowadz
za swoich jako z Basan, wy-
wiod ich za z gbokoci
morskiej.

24. Przeto bdzie noga two-

ja zbroczona we krwi, i jzyk
psów twoich we krwi nieprzy-

jacielskiej.

25. Widzieli cignienia twoje,

Boe! cignienia Boga mego
i króla mego w witnicy.

;

26. Wprzód szli piewacy, a

za nimi grajcy na instrumen-

tach, a w porodku panienki

bijc w bbny.

27. W zgromadzeniach bo-
gosawcie Bogu, bogosawcie
Panu, którzycie z narodu Iz-

raelskiego. Tu niech bdzie
Benjamin maluczki, który ich

opanowa

;

28. Tu ksita Judzcy, i

hufy ich, ksita Zabuloscy,'

i ksita Neftaliruscy.

29. Obdarzy ci Bóg twój.

si
;
utwierd, o Boe ! to, co:

w nas sprawi.

30. Dla kocioa twego, któ-

ry jest w Jeruzalemie, bdc,
królowie dary przynosi. ,

31. Pora poczet kopijników,

.

zgromadzenie mocnych wo-

dzów, i ludu bujnego, hardych,'

chlubicych si ksem srebra;

rozprosz narody pragnce
wojny.

32. Przyjd zacni ksita;
z Egiptu: Murzyska ziemie!
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pospieszy si wycign rce
swe do Boga.

. 83. Królestwa ziemi! pie-

wajcie Bogn, piewajcie Pa-

nu. Sela.

34. Temu, który jedzi na

najwyszych niebiosach od

wiecznoci; oto wydaje gos
swój, gos mocy swojej.

35. Przyznajcie moc Bogu,

nad Izraelem dostojno jego,

a wielmono jego na obo-
kach.

36. Straszny jest, o Boe ! z

witych przybytków twoich

;

Bóg Izraelski sam daje moc
i siy ludowi swemu. Niechaje
bdzie Bóg bogosawiony.

PSALM LXIX.

1. Przedniejszemu piewako-
wi na Sosannim psalm Dawi-

dowy.

2. Wybaw mi, o Boe!
bo przyszy wody a do du-

szy mojej.

3. Pogrony jestem w g-
bokiem bocie, gdzie dna nie-

masz; przyszedem w gbo-
koci wód, a nawano ich

porwaa mi.
4. Spracowaem si woajc,
wyscho gardo moje; ustay
oczy moje, gdym oczekiwa
Boga mojego.

5. Wicej jest tych, którzy

mi maj w nienawici bez

przyczyny, ni wosów na go-
wie mojej

;
zmocnili si ci,

którzy mi wygubi usiuj,
a s nie przyjaciomi mymi nie-
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susznie

;
czegom nie wydar,

musiaem nagradza.
6. Boe! ty znasz gupstwo

moje, a wystpki moje nie s
tajne przed tob.
7. Niecbaje nie bd zawsty-

dzeni dla mnie ci, którzy na
ci oczekuj, Panie, Panie za-

stpów ! niech nie przychodz
dla mnie do haby ci, którzy

ci szukaj, o Boe Izraelski

!

8. Bo dla ciebie ponosz u-

rganie, a zelywo okrya
oblicze moje.

9. Staem si obcym braciom
moim, a cudzoziemcem synom
matki mojej,

10. Przeto, e gorliwo do-

mu twego zara mi, a ur-
ganie urgajcych tobie przy-

pado na mi.
11. Gdym paka i trapi po-

stem dusz moj, stao mi si
to pohabieniem.

12. Gdym wzi na si wór
miasto szaty, byem u nich

przypowieci.
13. Mówili o mnie ci, którzy

siedzieli w bramie, a byem
piosnk u tych, którzy pili

mocny napój.

14. Aleja obracam modlitw
moj do ciebie, Panie! czas

jest upodobania twego
,
o Bo-

e ! wedug wielkoci mio-
sierdzia twego wysuchaje
mi, dla prawdy zbawienia

twego.

15. Wyrwij mi z bota, a

-

bym nie by pogrony
;
niech

bd wyrwany od tych, któ-
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rzy mi nienawidz, jako z

gbokoci wód

;

16. Aby mi nie zatopiy

strumienie wód, i nie poara
gbia i nie zawara nademn
studnia wierzchu swego.

17. Wysuchaje mi, Panie!

bo dobre jest miosierdzie

twoje
;
wedug wielkiej litoci

twojej wejrzyj na mi.
18. Nie zakrywaje oblicza

twego od sugi swego, bom
jest w utrapieniu; pospiesze

sie, wysuchaj mi.
19. Przybli si do duszy

mojój, a wybaw j; dla nie-

przyjació moich odkup mi.
20. Ty znasz pohabienie mo-

je, i zelywo moj, i wstyd
mój

:

przed tobó s wszyscy

nieprzyjaciele moi.

21. Pohabienie pokruszyo
serce moje, z czegom by a-
ony

;
oczekiwaem, azaliby

si mnie kto uali, ale nikt

nie by; azaliby mi kto po-

cieszy, alem nie znalaz.

22. Owszem, miasto pokar-

mu podali mi ó, a w pra-

gnieniu mojem napoili mi
octem.

23. Niechaje im bdzie stó
ich przed nimi sidem, a szcz-

cie ich na upadek.

24. Niech si zami oczy

ich, aby nie widzieli, a biodra

ich niech si zawdy chwiej.

25. Wylij na nich rozgnie-

wanie swoje, a popdliwo
gniewu twego niech ich ogar-

nie,

26.
Niech bdzie mieszkanie

ich puste, w namiotach ich

niech nikt nie mieszka.

27.. Bo tego, którego ty u-

bi, przeladuj, a o boleci

poranionych twoich rozma-

wiaj.

28. Przydaje nieprawo ku
nieprawoci ich, a niech nie

przychodz do sprawiedliwo-

ci twojej.

29. Niech bd wymazani z

ksig yjcych, a z sprawie-

dliwymi niech nie bd zapi-

sani.

30. Jam ci utrapiony, i zbo-

lay
;
lecz zbawienie twoje, Bo-

e! na miejscu bezpiecznem

postawi mi.
31. Tedy bd chwali imi
Boe pieni, abd je wielbi

z dzikczynieniem.

32. A bdzie to przyjemniej-

sze Panu, nieli wó albo cie-

lec rogaty z rozdzielonemi ko-»

pytami.

33. To widzc pokorni roz-

raduj si, szukajc Boga, a

oyje serce ich;

34. I wysuchiwa Pan ubo-

gich, a winiami swymi nie

gardzi.

35. Niech go chwal niebiosa

i ziemia, morze i wszystko, co.

si w nich rucha.

36. Bógci zaiste zachowa

Syon, i pobuduje miasta Judz-

kie; i bd tam mieszka, a

ziemi t dziedzicznie otrzy-

maj.
37. Take i nasienie sug jegc/,
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dziedziczniej otrzyma, a któ-

rzy miuj imi jego, bd w
niej mieszka.

PSALM LXX.

1. Przedniejszemu piewako-

wi psalm Dawidowy na wspo-

minanie.

2. Boe! pospiesz si, aby
mi wyrwa; Panie! pospiesz

si, aby mi da ratunek.

3. Niech bd zawstydzeni i

ohabieni
,

którzy
_

szukaj

uszy mojej
;
niech si obróc

na wstecz, i niechbd poha-

bieni, którzy mi zego ycz.
4. Niech si obróc nazad za

to, e mi chc pohabi ci,

którzy mi mówi: Ehej, ehej

!

5. Ale niech si wesel i ra-

duj w tobie wszyscy, którzy

ci szukaj, a którzy miuj
zbawienie twoje, niech mówi
zawdy : Uwielbionybd, Bo-

e nasz

!

6. Jamci ndzny i ubogi

o

Boe
!

pospiesz si ku mnie

;

ty jest pomoc moj, i wyba-

wicielem moim! Panie! nie o-

mieszkuje.

PSALM LXXI.

W tobie, Panie! nadziej

mam : niech na wieki poha-

biony nie bd.
2. Wedug sprawiedliwoci

twej wybaw mi, i wyrwij mi

;

nako ku mnie ucha twego,

i zachowaj mi.
3. Bd mi ska mieszkania,
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gdziebym zawdy uchodzi

;

przykazae, aby mi strzeo-

no
;
bo ty ska moj i twier-

dz moj.
Boe mój! wyrwij mi z

rki niezbonika, z rki prze-

wrotnego i gwatownika;

5. Albowieme ty oczekiwa-

niem mojem, Panie ! Panie ! na-

dziejo moja od modoci mo-

jej.

6. Na tobiem spoleg zaraz z

ywota
;
ty mi wywiód z y-

wota matki mojej
;
w tobie

chwaa moja zawdy.

7. Jako dziwowisko byem u

wielu
;
wszake ty jest mocn

nadziej moj.
8. Niechaj bd napenione

usta moje chwa twoj, przez

cay dzie saw twoj.

9. Nie odrzucaje mi w sta-

roci mojej
;

gdy ustanie sia

moja, nie opuszczaj mi.

10. Albowiem mówili nie-

przyjaciele moi przeciwko

mnie, a ci, którzy czyhali na

dusz moj, rad uczynii spo-

em,
11. Mówic: Bóg go opuci,

gocie go, a pojmijcie go ;
bo

nie ma, ktoby go wyrwa.

12. Boe! nie oddalaje si

odemnie
;
o Boe mój

!

pospiesz-

e si na ratunek mój.

13. Nieche bd zawstydze-

ni, niech zgin przeciwnicy

duszy mojej
;
niech bd o-

kryci zelywoci i wstydem,

którzy mi szukaj zego.

14. Alee ja zawdy oczeki-
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wa bd, a tern wicej roz-

szerz chwa twoj.
15. Usta moje opowiada b-d sprawiedliwo twoj, cay

dzie zbawienie twoje, aczkol-
wiek liczby jego nie wiem.
16. Przystpi do wysawia-

nia wszelakiej mocy Pana pa-
nujcego,bd wspomina wa-
sn sprawiedliwo twoj.
17. Boe ! uczyemi od mo-

doci mojej, -i opowiadam a
po dzi dzie dziwne sprawy
twoje.

.

18. A przeto a do staroci
i sdziwoci nie opuszczaj mi,
Boe! a opowiem rami twoje
temu narodowi, i wszystkim
potomkom moc twoj.
19. Bo sprawiedliwo twoja,

Boe! wywyszona jest, czy-

nisz zaiste rzeczy wielkie. Bo-
e! któ jest podobien tobie?

20. Który, acze przepuci
na mi wielkie i cikie uciski,

wszake zasi do ywota przy-
wracasz mi, a z przepaci
ziemskich zasi wywodzisz
mi.
21. Rozmnoysz dostojno

moj, a zasi ucieszysz mi.
22. A ja te wysawia ci
bd na instrumentach mu-
zycznych, iprawd twoj, Boe
mój ! bd piewa przy har-
fie, o wity Izraelski

!

_

23. Rozraduj si wargi mo-
je, gdy bd piewa, i dusza
moja, któr wykupi.
24. Nadto i jzyk mój bdzie
opowiada przez cay dzie

sprawiedliwo twoj; bo si
zawstydzi, i hab odnie
musieli ci, którzy szukali nie-

szczcia mego.

PSALM LXXH.
1. Salomonowi.

Boe ! daj królowi sdy two-’

je, a sprawiedliwo twoj sy-

nowi królewskiemu

;

2. Aby sdzi lud twój w
sprawiedliwoci, a ubogich
twoich w prawoci.
3. Przynios góry ludowi po-

kój, a pagórki sprawiedliwo.
4. Bdzie sdzi ubogich z lu-

du, a wybawi synów ubogie-
go; ale gwatownika pokru-
szy.

5. Bd si ba ciebie, póki
soce i miesic trwa bdzie,
od narodu a do narodu.
6. Jako zstpuje deszcz na
okoszon traw, a deszcz

roplisty skrapiajcy ziemi:’
7. Tak sprawiedliwy zakwi-,

tnie za dni jego, a bdzie ob~j

fito pokoju, dokd miesica
|

staje.

8. Bdzie panowa od morza
a do morza, i od rzeki a do
koczyn ziemi.

9. Przed nim pada bd !

mieszkajcy na pustyniach, a
!

nieprzyjaciele jego proch liza
bd.
10. Królowie od morza i z

wysep dary mu przynios;.'
królowie Sebejscy i Sabejscyr
upominki oddadz.
11. I bd mu si kania':



wszyscy królowie ;
wszystkie

narody suy mu bd.
12. Albowiem wyrwie ubo-

giego woajcego, i ndznego,

który nie ma pomocnika.
.

13/Zmiuje si nad ubogim,

i nad niedostatecznym, a dusz

ndznych wybawi.

14. Od zdrady i gwatu wy-

bawi dusz ich
;
bo droga jest

krew ich przed oczyma jego.

15. 1 bdzie y, a dawa mu
bd zoto sabejskie, i usta-

wicznie si za nim módli b-
d, cay dzie bogosawi mu
bd.
16. Gdy si wrzuci gar

zboa do ziemi na wierzchu

gór, zaszumi jako Liban u-

rodzaj jego, a mieszczanie za-

kwitn jako zioa polne.

17. Imi jego bdzie na wie-

ki; pokd soce trwa, dzie-

dziczy bdzie imijego, a bo-

gosawic sobie w nim wszyst-

kie narody wielbi go bd.
18. Bogosawiony Pan Bóg,

Bóg Izraelski, który sam cuda

czyni.

19. I bogosawione imi
chway jego na wieki, a niech

bdzie napeniona chwa jego

wszystka ziemia. Amen,Amen.
20. A tu si kocz modli-

twy Dawida, syna Isajego.

PSALM LXXHI.

1. Psalm Asafowy.

Zaiste dobry jest Bóg Izrae-

lowi, tym, którzy s czystego

serca,

72. 73. 57

2. Ale nogi moje mao si

byy nie potkny, a blisko

tego byo, e mao nie szwan-

koway kroki moje,

3. Gdym by zawici poru-

szon przeciwko szalonym, wi-

dzc szczcie niepobonych.

4. Bo nie maj zwizków a
do mierci, ale w caoci zo-

staje sia ich.

5. W pracy ludzkiej nie s,

a kani, jako inni ludzie, nie

doznawaj.
6. Przeto otoczeni s pych,

jakoacuchem zotym,a przy-

odziani okrutnoci, jako szat

ozdobn.
7. Wystpiy od tustoci o-

czy ich, a wicej maj nad po-

mylenie serca.

8. Rozpucili si, i mówi
zoliwie, o ucinieniu bardzo

bardzie mówi.
9. Wystawiaj przeciwko nie-

bu usta swe, a jzyk ich kry
po ziemi.

10. A przeto na to przy-

chodzi lud jego, gdy si im

wody ju wierzchem lej,

11. e mówi: Jako maBóg
o tern wiedzie? albo mali o

tern wiadomo Najwyszy?
12. Albowiem, oto ci niezbo-

nymi bdc, maj pokój na

wiecie, i nabywaj bogactw.

13. Próno tedy w czystoci

chowam serce moje, a w nie-

winnoci rce moje omywam.
14. Poniewa mi cay dzie

bij, a karanie cierpi na ka-

dy poranek.
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15. Rzekli : Bd tó tak o
tern mówi, tedy rodzaj synów
twoich rzecze, em imniepraw.

16. Ckciaemci tego rozumem
docign, ale mi si tu tru-

dno zdao
;

17. Aem wszed do witni-
cy Boej, a tum porozumia
dokoczenie ich.

18. Zaprawd ich na miej-

scach liskich postawi, a po-
dajesz ich na spustoszenie.

19. Oto jako przychodz
na spustoszenie ! niemal w o-

kamgnieniu niszczej i gin
od strachu.

20. S jako sen temu, co o-

cuci
;
Panie

!

gdy ich obudzisz,

obraz ich lekce powaysz.
21. Gdy zgorzko serce moje,

a nerki moje cierpiay kócie

:

22. Zgupiaem by, a nicem
nie rozumia, byem przed to-

b jako bydl.
23. A wszake zawdy byem

z tob; bo mi trzyma za
praw rk moj.
24. Wedug rady swej pro-
wad mi, a potem do chway
przyjmiesz mi.
25. Kogobym innego mia

na niebie ? I na ziemi oprócz
ciebie w nikim innym upodo-
bania nie mam.
26. Cbo ciao moje, i serce

moje ustanie, jednak Bóg jest

ska serca mego, i dziaem
moim na wieki.

27. Gdy oto ci, którzy si
oddalaj od ciebie, zgin; wy-

tracasz tych, którzy cudzoo-
odstpowaniem od ciebie.

28.

Ale mnie najlepsza jest

trzyma si Boga
;
przeto po-

kadam w Panu panujcym
nadziej moj, abym opowia-
da wszystkie sprawy jego.

PSALM LXXIV.
1. Pie wyuczajca, podana

Asafowi.

Przecze nas, o Boe! do
koca odrzuci? Przecze si
rozpalia zapalczywo twoja
przeciwko owcom pastwiska
twego ?

2. Wspomnij na zgromadze-
nie twoje, które sobie zdawna
naby i odkupi, na prt dzie-

dzictwa twego
,
na t gór

Syon, na której mieszkasz.

3. Pospiesze si na srogie

popustoszenie
,
a jako wszyst-

ko poburzy nieprzyjaciel w
witnicy

!

4. Ryczeli nieprzyjaciele twoi
w poród zgromadzenia twe-
go, a na znak tego zostawili

wiele chorgwi swoich.

5. Za rycerza miano tego,

który si z wysoka z siekier,

zanosi, rbic drzewo wiza-,

nia jego.

6. A teraz ju i rzezania je-

go na porzd siekierami i mo-
tami tuk.
7. Zaoyli ogie w witni-.

cy twojej, a obaliwszy na zie-

mi, splugawili przybytek i-

mienia twego.

8. Mówili w sercu swojem;'



PSALMY

Zburzmy je pospou
;

popalili

wszystkie przybytki Boe w
ziemi.

9. Znaków naszych nie wi-

dzimy :
ju niemasz proroka,

i niemasz midzy nami, któ-

ryby wiedzia, póki to ma
trwa.
10. Dokde, o Boe

!

prze-

ciwnik bdzie urga? izali

nieprzyjaciel bdzie bluni i-

mi twoje a na wieki?

11. Przecze zstrzymujesz r-

k twoj; a prawicy swej z

zanadrza swego cale nie dob-
dziesz ?

12. Wszake ty, Boe! zda-

wna królem moim; ty spra-

wujesz hojne zbawienie w po-

ród ziemi.

13. Ty moc twoj rozdzie-

li morze, a potare gowy
wielorybów w wodach.

14. Ty skruszy gow Le-

wiataua, dae go za pokarm
ludowi na puszczy.

15. Ty przerwa róda i po-

toki
;
ty osuszy rzeki bystre.

16. Twójci jest dzie, twoja

te i noc
;
ty uczyni wiato

i soce.

17. Ty zaoy wszystkie

granice ziemi
;
lato i zim ty

sprawi.

18. Wspomnije na to, e nie-

przyjaciel zely Pana, a lud

szalony jako urga imieniowi

twemu.

19. Nie podawaje tej kupie

duszy synogarlicy twojej; na

74. 75. 59

stadko ubogich twoich nie za-

pominaj na wieki.

20. Obejrzyj si na przymie-

rze twoje
;
albowiem i najcie-

mniejsze kty ziemi pene ja-

ski drapiestwa.

21. Niechaje ndznik nie od-

chodzi z hab; ubogi i e-

brak niechaj chwaliimi twoje.

22. Powstae, o Boe! uj-

myj si o spraw twoj
;
wspo-

mnij na pohabienie twoje,

które si dzieje od szalonych

na kady dzie.

23. Nie zapominaje wykrzy-

kania nieprzyjació twoich, i

huku tych, co przeciwko to-

bie powstawaj, który si u-

stawicznie sili.

PSALM LXXV.
1. Przedniejszemu piewako-

wi, jako: Nie zatracaj, psalm

i pie Asafowa.

2. Wysawiamy ci, Boe!
wysawiamy : bo bliskie imi
twoje; opowiadaj to dziwne

sprawy twoje.

3. Gdy przyjdzie czas uoo-
ny, ja sprawiedliwie sdzi
bd.
4. Rozstpia si ziemia, i

wszyscy obywatelce jej
;
ale ja

utwierdz supy jej. Sela.

5. Rzek szalonym : Nie sza-

lejcie^ niepobonym: Nie pod-

nocie rogów.

6. Nie podnocie przeciwko

Najwyszemu rogów swych, a

nie mówcie krnbrnie,

7. Bo nie od wschodu, ani
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od zachodu, ani od puszczy
przychodzi wywyszenie.
8. Ale Bóg sdzia, tego po-

nia, a owego wywysza.
9. Zaiste kielich jest w r-

kach Paskich, a ten wina m-
- tnego nalany

;
z tego nalewa

bdzie, tak, e i drode jego
wyss, i wypij wszyscy nie-

poboni ziemi.

10. Ale ja bd opowiada
sprawy Paskie na wieki, bd
piewa Bogu Jakóbowemu.
11. A wszystkie rogi niezbo-

nikom postrcam; ale rogi

sprawiedliwego bd wywy-
szone.

PSALM LXXVI.
1. Przedniejszemu piewako-

wi na Neginot, psalm i pie
Asafowi.

2. Znajomy jest Bóg w Judz-

kiej ziemi, w Izraelu wielkie

imi jego.

3. W Salemie jest przybytek
jego, a mieszkanie jego na
Syonie.

4. Tamci poama ogniste

strzay uków, tarcz, i miecz,

i wojn. Sela.

5. Zacnyme si sta i do-

stojnym z gór upiestwa.
6. Ci, którzy byli sercamne-

go, podani s na up, zasnli
snem swoim, nie znaleli mni
rycerze siy w rkach swych.

7.0d gromienia twego, o Boe
Jakóbowy! twardo zasny i

wozy i konie.

8.

Ty jest, ty bardzo stra-

'5. 76. 77.

szliwy; i któ jest, coby si
osta przed obliczem twojem.
gdy. si zapali gniew twój?
9. Gdy z nieba dajesz sysze
sd swój, ziemia si lka i u-

cicha;

10. Gdy Bóg na sd powsta-
je, aby wybawi wszystkich po-

kornych na ziemi. Sela.

11. Zaiste i gniew czowieczy
chwali ci musi, a ty ostatek

zagniewania skrócisz. - /

12. luby czycie, a odda-
wajcie je Panu, Bogu waszemu,
wszyscy, którzycie okoo nie-

go, wszyscy przynocie dary
strasznemu.

lo.Onci odejmuje ducha ksi-
tom, a on jest na postrach
królom ziemskim.

PSALM LXXVH.
1. Przedniejszemu piewako-

wi dla Jedytuna psalm Asafo-

wy.

2. Gos mój podnosz do
Boga, kiedy woam

;
gos mó|

podnosz do Boga, aby mi
wysucha.
3. W dzie utrapienia mego

szukaem Pana: wycigaem
w nocy rce moje bez przestat

nia, a nie daa si ucieszy
dusza moja.

4. Wspominaem na Boga, a

trwoyem sob
;
rozmylaem,

a utrapieniem ciniony by
duch mój. Sela.

5. Zatrzymywae oczy moje,'

aby czuy; potartym by, aeni
nie móg mówi.
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- 6. Przychodziy mi na pa-

mi dni przesze i lata dawne.

7. Wspominaem sobie na
piewanie moje; w nocym w
sercu swem rozmyla, i wy-

wiadywa si o tern duch mój,

mówic

:

8. Izali mi na wieki odrzuci

Pan, a wicej mi ju aski nie

ukae ?

9. Izali do koca ustanie mi-

osierdziejego, i koniec wemie
sowo od rodzaju a do rodza-

ju? Izali zapomnia Bóg zmi-

owa si ?

10. Izali zatrzyma w gniewie

litoci swoje? Sela.

11. 1 rzekem : Tojestmier
moja; wszake prawica Naj-

wyszego uczyni odmian.
12. Wspomina sobie bd na

sprawy Paskie, a przypomi-

na sobiebd dziwne sprawy
twoje, zdawna uczynione.

18. Ibd rozmyla o wszel-

kiem dziele twojem, i o uczyn-

kach twoich bd mówi

:

14. Boe ! wita jest droga

twoja. Który Bóg jest tak

wielki, jako Bóg nasz?

15. Ty jest Bóg, który czy-

nisz cuda; podae do znajo-

moci midzy narody moc two-

je*

16.0dkupie ramieniem two-
jem lud swój, syny Jakóbowe
i Józefowe. Sela.

17. Widziay ci wody, o Bo-

e ! widziay ci wody, iulky
si, i wzruszyy si przepaci.

18. Oboki wyday powo-

dzi
;
niebiosa wyday gromy,

a strzay twoje tam i sam bie-

gay.
19. Huczao grzmienie two-

je po obokach, byskawice
owieciy okrg ziemi, ziemia

si wzruszya i zatrzsa.

20. Przez morze bya droga
twoja, a cieszki twoje przez

wody wielkie, wszake ladów
twoich zna nie byo.
21. Prowadzie lud twój, ja-

ko stado owiec, przez rk
Mojesza i Aarona.

PSALM LXXVni.

1. Pie wyuczajca, podana
Asafowi.

Suchaj
,
ludu mój ! zakonu me-

o; nakocie uszów swych
o sów ust moich.

2. Otworz w podobiestwie
usta moje, a bd opowiada
przypowiastki starodawne.

3. Comy syszeli, i poznali,

i co nam ojcowie nasi opowia-

dali.

4. Nie zataimy tego przed sy-

nami ich, którzy przyszym
potomkom swoim opowiada
bd chway Paskie, i moc
jego, i cuda jego, które czyni.

5. Bo wzbudzi wiadectwo w
Jakóbie, a zakon wyda w Iz-

raelu; przykaza ojcom na-

szym, aby to do wiadomoci
podawali synom swoim.

6. Aby pozna wiek potomny,
synowie, którzy si narodzi
mieli, a oni za powstawszy, a-
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by to opowiadali synom swo-

im;

7. Aby pokadali wBogu na-

dziej swoj, a nie zapominali

na sprawy Boe, ale strzegli

przykaza jego

;

8. Aby si nie stali jako oj-

cowie ich narodem opornym
i nieposusznym, narodem,któ-
ry nie wygotowa serca swe-

go, aby by wierny Bogu duch
jego.

9. Albo jako synowie Efrai-

mowi zbrojni, którzy, cho u-

mieli z uku strzela, wszake
w dzie wojny ty podali.

10. Bo nie przestrzegali przy-

mierza Boego, a wedug za-

konu jego zbraniali si cho-

dzi.

11. Zapomnieli na sprawy
jego, i na dziwne dziea jego,

które im pokazywa.

12. Przed ojcami ich czyni
cuda w ziemi Egipskiej, na po-

lu Soan.

13. Rozdzieli morze, i prze-

prowadzi ich, i sprawi, e sta-

ny wody jako kupa,

14. Prowadzi ich w oboku
we dnie, a kadej nocy w ja-

snym ogniu.

15. Rozszczepi skay na pusz-

czy, a napoi ich, jako z prze-

paci wielkich.

16. Wywiód strumienie z

skay, a uczyni, e wody cie-

ky jako rzeki.

17. A wszake oni przyczy-

nili grzechów przeciwko nie-

mu, a wzruszyli Najwyszego
na puszczy do gniewu

;

18* I kusili Boga w sercu

swem, dajc pokarmu we-

dug luboci swojej.

19. A mówili przeciwko Bo-

gu temi sowy : Izali moe Bóg
zgotowa stó na tej puszczy?

20. Oto uderzy w ska, a
wypyny wody, i rzeki we-

zbray; izali te bdzie móg
da chleb? Izali nagotuje mi-
sa ludowi swemu?
21. Przeto usyszawszy to

Pan, rozgniewa si, a ogie
si zapali przeciw Jakóbowi,

take i popdliwo powstaa
przeciw Izraelowi

;

22. Przeto, i nie wierzyli

Bogu, a nie mieli nadziei w
zbawieniu jego.

23. Cho by rozkaza obo-
kom z góry, i forty niebieskie

otworzy.
24. I spuci im jako deszcz

mann ku pokarmowi, a psze<

nic niebiesk da im.

25. Chleb mocarzówjad czo-

wiek, a zesa im pokarmów-
do sytoci.

26. Obróci wiatr ze wscho-

du na powietrzu, a przywiód,

moc sw wiatr z poudnia
; r

27. I spuci na nich miso
jako proch, a ptastwo skrzy-

dlaste jako piasek morski

;

28. Spuci je w poród obo-

zu ich, wszdy okoo namio-

tów ich.

29. I jedli, a nasyceni byli

hojnie, i da im, czego dali, i
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30. A gdy jeszcze nie wype-
nili doci swj, gdy jeszcze

pokarm by w ustach ich

:

31. Tedy zapalczywo Boa
przypada na nich, i pobi tu-

stych ich, a przedniejszych z

Izraela porazi.

32. Ale w tern wszystkiem

jeszcze grzeszyli, i nie wierzyli

cudom jego

;

33. Przeto sprawi, e mar-

nie dokonali dni swoich, i lat

swoich w strachu.

34. Gdy ich traci, jelie go

szukali, i nawracali si, a szu-

kali z rana Boga,

35. Przypominajc sobie, i
Bóg by ska ich, a Bóg naj-

wyszy odkupicielem ich

:

36. (Aczkolwiek pochlebiali

mu usty swemi, i jzykiem
swoim kamali mu

;

37. A serce ich nie byo
szczere przed nim, ani wierny-

mi byli w przymierzu jego.)

38/On jednak bdc mio-

sierny odpuszcza nieprawo-

ci ich, a nie zatraca ich, ale

czstokro odwraca gniew

swój, a nie pobudza wszyst-

kiego gniewu swego

;

39. Bo pamita, e s cia-

em, wiatrem, który odchodzi,

a nie wraca si za.

40. Jako go czsto dranili

na puszczy, i do boleci przy-

wodzili na pustyniach?

41. Bo coraz kusili Boga, a

witemu Izraelskiemu gra-

nice zamierzali.

42. Nie pamitali na rk
p.

jego, i na on dzie, w który

ich wybawi z utrapienia

;

43. Gdy czyni w Egipcie

znaki swoje, a cuda swe na

polu Soan;

44. Gdy obróci w krew rze-

ki ich, i strumienie ich, tak,

e z nich pi nie mogli.

45. Przepuci na nich roz-

maite muchy, aby ich ksay,
i aby, aby ich gubiy

:

46. I da chrzszczom uro-

dzaje ich, a prace ich szara-

czy.

47. Potuk gradem szczepy

ich, a drzewa lenych fig ich

gradem lodowym.

48. I poda gradowi bydo
ich, a majtno ich wglu
ognistemu.

49. Posa na nich gniew za-

palczywoci swojej, popdli-

wo, i rozgniewanie, i ucinie-

nie, przypuciwszy na nich

anioów zych.

50. Wyprostowa cieszk
gniewowi swemu, nie zacho-

wa od mierci duszy ich, i na

bydo ich powietrze dopuci

;

51. I pobi wszystko pier-

worodztwo w Egipcie, pier-

wiastki mocy ich w przyby-

tkach Chamowych

;

52. Ale jako owce wyprowa-

dzi lud swój, a wodzi ich ja-

ko stada po puszczy.

53. Wodzi ich w bezpie-

czestwie, tak, e si nie lka-

li, (a nieprzyjació ich okryo
morze,)

54. A ich przywiód do

E
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witej granicy swojej, na on
gór, której nabya prawica

jego-

55. I wyrzuci przed twarz
ich narody, i sprawi, e im
przyszy na sznur dziedzictwa

ich, aeby mieszkay w przy-

bytkach ich pokolenia Izrael-

skie.

56. A wszake przecie ku-

sili i dranili Boga najwysze-

go, a wiadectwa jego nie

strzegli.

57. Ale si odwrócili, i prze-

wrotnie si obchodzili, jako i

ojcowie ich; wywrócili si ja-

ko uk omylny.

58. Bo go wzruszyli do gnie-

wu wyynami swemi, a ryte-

mi bawanami swemi pobu-

dzili go do zapalczywoci.

59. Co syszc Bóg rozgnie-

wa si, i zbrzydzi sobie bar-

dzo Izraela,

60. Tak, e opuciwszy przy-

bytek w Sylo, namiot, który

postawi midzy ludmi,

61. Poda w niewol moc
swoj, i saw swoj w rce
nieprzyjacielskie.

62. Da pod miecz lud swój,

a na dziedzictwo swoje roz-

gniewa si.

63. Modzieców jego ogie
oar, a panienki jego nie

yy uczczone.

64. Kapani jego od miecza

)olegli, a wdowy jego nie pa-
tay.

65. Lecz potem ocuci si Pan

78. 79.

jako ze snu, jako mocarz wy-
krzykajcy od wina.

66. I zarazi nieprzyjació

swoich na poladkach, a na
wieczn hab poda ich.

67. Ale cho wzgardzi na-

miotem Józefowym, a poko-

lenia Efraimowego nie obra,

68. Wszake obra pokolenie

Judowe, i gór Syon, któr
umiowa.
69. 1 wystawi sobie jako pa-

ac wysoki witnic swoj,

jako ziemi, która ugruntowa
na wieki.

70. I obra Dawida sug
swego, wziwszy go z obór

owczych

;

71. Gdy chodzi za owcami
kotnemi

,

przyprowadzi go,

aby pas Jakóba, lud jego, i

Izraela, dziedzictwo jego

;

72. Który ich pas w szczero-

ci serca swego, a w roztrop-

,

noci rk swoich prowadzi
ich.

PSALM LXXIX.
1. Psalm podany Asafowi. <

O Boe ! wtargnli poganie w
dziedzictwo twoje, splugawili

koció twój wity, obróciy

Jeruzalem w kupy gruzu.
,

2. Dali trupy s^ug twoich na
pokarm ptastwu powietrzne-

mu, ciaa witych twoich be-

styjom ziemskim.

3. Wylali krew ich jako wo-
;

d okoo Jeruzalemu, a nie

by, ktoby ich pochowa. i

4. Stalimy si pohabieniem
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u ssiadów naszych ;
miecho-

wiskiem i igrzyskiem u tych,

którzy s okoo nas.

5. Dokde, o Panie ! aza na

wieki gniewa si bdziesz? a

jako ogie paa bdzie za-

palczywo twoja?

6. Wylij gniew twój na po-

gan, którzy ci nie znaj, i na

królestwa, które imienia twe-

go nie wzywaj.
7. Albowiemci poarli Jakó-

ba, a mieszkanie jego spusto-

szyli.

8. Nie wspominaje nam prze-

szych nieprawoci naszych;

niech nas rycho uprzedzi mi-

osierdzie twoje, bomy bar-

dzo zndzeni.

9. Wspomóe nas, o Boe
zbawienia naszego ! dla chwa-

y imienia twego, awyrwij nas,

\ bd miociw grzechom na-

szym dla imienia twego.

10. Przeczeby mieli mówi
poganie: Gdzie jest Bóg ich?

Bd znacznym midzy poga-

nami, przed oczyma naszemi,

dla pomsty krwi sug twoich,

która jest wylana.

11. Niech przyjdzie przed

oblicze twoje narzekanie wi-
niów, a wedug wielkoci ra-

mienia twego zachowaj osta-

tki tych, co s na mier ska-

zani.

12. A oddaj ssiadom naszym

siedmiorako na ono ich za po-

habienie ich, które uczynili,

o Panie

!

13. Ale my lud twój i owce
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pastwiska twego, bdziemy ci
wysawiali na wieki

;
od naro-

du do narodu bdziemy opo-

wiada chwa twoj.

PSALM LXXX.
1. Przedniejszemu piewako-

wi na Sosannim psalm wia-

dectwa Asafowi.

2. 0 Pasterzu Izraelski
!

po-

suchaj, który prowadzisz Jó-

zefa jako stado owiec; który

siedzisz na Cherubinach, roz-

janij si.

3. Wzbud moc swoj przed

Efraimem, i Benjaminem, i

Manasesem, a przybd na

wybawienie nasze.

1. O Boe
!
przywró nas, a

rozjanij nad nami oblicze

twoje, a bdziemy zbawieni.

5. Panie, Boe zastpów! do-

kde si bdziesz gniewa na

modlitw ludu swego ?

6. Nakarmie ich chlebem

paczu, i napoie ich zami

miar wielk.

7. Wystawie nas na zwad
ssiadom naszym

;
a nieprzy-

1

jacioom naszym, aby sobie z

nas miech stroili.

8. O Boe zastpów! przy-

wró nas, a rozjanij nad na-

mi oblicze twoje, a bdziemy
zbawieni.

9. Ty macic winn z Egiptu

przeniós
;
wyrzucie pogan, a

wsadzie j.
10. Uprztne dla niej, i

sprawie, e si rozkorzenia

i napenia ziemi.

E*
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11. Okryte s góry cieniem

jej, a gazie jej jako najwy-
sze cedry.

12. Rozpucia latorole swe

a do morza, i a do rzeki ga-

zki swe.

13. Przecze tedy rozwali

pot winnicy, tak, e j szar-

paj wszyscy, którzy mimo
drog id?
14. Zniszczyj wieprz dziki,

a zwierz polny spas j.
15. O Boe zastpów! na-

wró si prosz, spojrzyj z

nieba, i obacz, a nawied t
winn macic

;

16. T winnic, któr szcze-

pia prawica twoja, i latoros-

ki, które sobie zmocni.
17. Spalona jest ogniem, i

wyrbana
;
ginie od zapalczy-

woci oblicza twego.

18. Niech bdzie rka twoja

nad mem prawicy twojej,

nad synem czowieczym, któ-

rego sobie zmocni.
19. A nie odstpimy od cie-

bie
;
zachowaj nas przy ywo-

cie, a imienia twego wzywa
bdziemy.
20. O Panie, Boe zastpów

!

nawróe nas zasi
;
rozjanij

nad nami oblicze twoje, a b-
dziemy zbawieni.

PSALM LXXXI.
1. Przedniejszemu piewako-

wi na Gittyt, Asafowi.

2. Wesoo piewajcie Bogu
mocy naszej

;
wykrzykujcie

Bogu Jakóbowemu.

80. 81.

3. Wemijcie psalm, przy-

dajcie bben, i wdziczn har-

f z lutnia.

4. Zatrbcie w trb na no-

wiu miesica, czasu uoone-
go, w dzie wita naszego u-

roczystego.

5. Albowiem jest postano-

wienie w Izraelu, prawo Boga
Jakóbowego.
6. Na wiadectwo w Józefie

wystawi je, kiedy by wyszed
przeciw ziemi Egipskiej, k-
dym sysza jzyk, któregom
nie rozumia.

7. Wybawiem, mówi Bóg,

od brzemienia rami jego, a

rce jego od dwigania kotów
uwolnione.

8. Gdy mi w ucisku wzy-

wa, wyrwaem ci, i wysu-
chaem ci w skrytoci gro-

mu, dowiadczaem ci u wód
poswarku. Sela.

9. Tedym rzek: Suchaj, lu-

du mój ! a owiadcz si prze J;

ciwko tobie, o Izraelu! b-
dzieszli mi sucha,

10. I nie bdziesz mia boga'

cudzego, ani si bdziesz ka-
nia bogu obcemu

;

11. (Albowiem Jam Pan, Bóg:

twój
,
którym ci wywiód z

ziemi Egipskiej
;)
otwórz usta

twoje, a napeni je.

12. Ale lud mój nie usucha
gosu mego, a Izrael nie prze-

sta na mnie.

13. Przeto puciem ich za,

dzami serca ich, i chodzili;

za radami swemi.
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14. Oby mi by lud mój

posucha, a Izrael drogami

mojemi chodzi

!

15. W krótkim czasie bym
by nieprzyjació ich poniy,

a przeciw nieprzyjacioom ich

obrócibym rk sw.
16. Ci, którzy w nienawici

maj Pana, cho obudnie,

pocdaby si im musieli, i

byby czas ich a na wieki.

17. I karmibym ich tusto-

ci pszenicy, a miodem z o-

poki nasycibym ich.

PSALM LXXXn.
1. Psalm Asafowy.

Bóg stoi w zgromadzeniu Bo-

em, a w poród bogów sdzi

i mówi

:

2. Dokde bdziecie niespra-

wiedliwie sdzi, a osoby nie-

zboników przyjmowa? Sela.

3. Czycie sprawiedliwo u-

bogiemu i sierotce ;
utrapione-

go i niedostatecznego uspra-

wiedliwiajcie.

4. Wyrwijcie chudzin i n-
dznego, a z rki niepobonej

wyrwijcie go.

5. Lecz oni nic nie wiedz,

ani rozumiej; w ciemnociach

ustawicznie chodz
;

zaczem

si zachwiay wszystkie grun-

ty ziemi.

6. Jam rzek: Bogowiecie,

a synami Najwyszego wy
wszyscy jestecie.

7. A wszake jako i inni lu-

dzie pomrzecie, a jako jeden

z ksit upadniecie.
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8. Powstae, o Boe ! a sd
ziemi; albowiem ty dziedzi-

cznie trzymasz wszystkie na-

rody.

PSALM LXXXin.

1. Pie i psalm Asafowy.

2. 0 Boe ! nie milcze, nie

bd jako ten, co nie syszy, i

nie chciej si uspokoi, o Bo-

e!
3. Bo si oto nieprzyjaciele

twoi burz, a ci, którzy ci w
nienawici maj, podnosz go-

w.
4. Przeciwko ludowi twemu

wymylili chytr rad, a spi-

knli si przeciw tym, których

ty ochraniasz;

5. Mówic: Pójdcie, a wy-

tramy ich, niech niebd na-

rodem, tak, eby i nie wspo-

minano wicj imienia Izrael-

skiego.

6. Albowiem spiknli si je-

dnomylnie, przymierze prze-

ciwko tobie uczynili

:

7. Namioty Edomczyków, i

Ismaelczyków
,
Moabczyków,

i Agareezyków,
8. Giebalczyków, i Ammo-

nitczyków, i Amalekitczyków,

take Filistyczyków z tymi,

którzy mieszkaj w Tyrze;

9. Wic i Assyryjczycy z-
czyli si z nimi, bdc ramie-

niem synom Lotowym. Sela.

10. Uczye im tak jako

.Madyjaczykom, jako Sysa-

rze, jako Jabinowi u potoku

Cyson.
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11. Którzy s wygadzeni w
Endor; stali si jako gnój na

ziemi.

12. Obchode si z nimi, i

z ich hetmanami, jako z Ore-

bem, i jako z Zeb, i jako z

Zebeem, i jako z Salmanem,

ze wszystkimi ksitami ich

;

13. Bo rzekli: Posidmy
dziedzicznie przybytki Boe.
14. Boe mój ! uczye ich

jako koo, i jako dbo przed

wiatrem.

15. Jako ogie, który las pa-

li, i jako pomie, który za-

pala góry.

16. Tak ich ty wichrem two-

im cigaj, a burz tw zatrwó
ich.

17. Napenij twarze ich po-

habieniem, aby szukali imie-

nia twego, Panie

!

18. Niech bd zawstydzeni

i ustraszeni a na wieki, a b-
dc pohabieni, niech zagin.

19. A tak niech poznaj, e
ty, którego imi jest Pan, ty
sam Najwyszym nad wszyst-

k ziemi.

PSALM LXXXIV.
1. Przedni ejszemu piewako-

wi na Gittyt, synom Korego
psalm.

2. 0 jako s mie przybytki

twoje, Panie zastpów

!

3. da i bardzo tskni du-

sza moja do sieni Paskich;
serce moje i ciao moje pochu-

tniwa sobie do Boga ywego.
4. Oto i wróbel znalaz sobie

domek, i jaskóka gniazdo

swoje, gdzie pokada ptaszta

swe, ji otarzów twoich, Panie

zastpów, królu mój i Boe
mój

!

5. Bogosawieni
,

którzy

mieszkaj w domu twoim
;
b-

d ci na wieki chwali. Sela.

6. Bogosawiony czowiek,

który ma si swoj w tobie,

i w których sercu s drogi

twoje.

7. Którzy idc przez dolin
morwów, za ródo go sobie

pokadaj, i deszcz poegna-
nia przychodzi na nich.

8. I id huf za hufem, a uka-

zuj si przed Bogiem na Syo-

nie.

9. OPanie,Boe zastpów! wy-

suchaj modlitw moj
;

przyj-

mij w uszy twe, o Boe Jakó-

bowy. Sela.

10. O Boe, tarczo nasza!-

obacz, a wejrzyj na oblicze po-

mazaca twego.

11. Albowiem lepszy jest

dzie w sieniach twoich, ni :

gdzie indziej tysic; obraem'
sobie raczej w progu siedzie

w domu Boga swego, nieli

mieszka w przybytkach nie-j

zboników.
12. Albowiem Pan Bóg jest

socem i tarcz: tu aski i

chway Pan udziela, i nie od-

mawia, co jest dobrego, tym,,

którzy chodz w niewinnoci, i

13. Panie zastpów! bogo-,

sawiony czowiek, który ma!

nadziej w tobie.
,
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PSALM LXXXV.
1. Przedniejszemu piewako-

wi synom Korego psalm.

2. ask Panie! niekiedy

pokazywa ziemi twojej
;

przy-

wrócie zasi z niewoli Jakó-

ba.

8. Odpucie nieprawo lu-

du twojego, pokrye wszelki

grzech ich. Sela.

4.Umierzye wszystekgniew

twój, odwrócie od zapalczy-

woci popdliwo twoj.

5. Przywró nas, o Boe
zbawienia naszego; a uczy
wstrt gniewowi swemu prze-

ciwko nam.

6. Izali na wieki gniewa. si

bdziesz na nas? a rozcigniesz

gniew twój od rodzaju do ro-

dzaju?

7. Izali ty obróciwszy si, nie

oywisz nas, tak, aby si lud

twój rozradowa w tobie?

8. Panie ! oka nam miosier-

dzie twoje, a daj nam zbawie-

nie swoje.

9. Ale posucham, co rzecze

Bóg, on Pan mocny; zaiste

mówi pokój do ludu swego,
.

i

do witych swoich, byle si

jedno za do gupstwa nie wra-

cali.

10. Zaiste bliskie jest zba-

wienie jego tym, którzy si

go boj; a przebywa bdzie

chwaa jego w ziemi naszej.

11. Miosierdzie i prawda

spotkaj si z sob; sprawie-

dliwo i pokój pocauj si.
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12. Prawda z ziemi wyronie,

a sprawiedliwo z nieba wyj-

rzy.

13. Da te Pan i doczesne

dobra, a ziemia nasza wyda

owoc swój.
.

14. Sprawi, e sprawiedli-

wo przed twarz jego pój-

dzie, gdy postawi na drodze

nogi- swoje.

PSALM LXXXVI.

1. Modlitwa Dawidowa.

Nako, Panie ! ucha twego, a

wysuchaj mi; bomci ndzny

i ubogi.

2. Strzee duszy mojej, bom

jest ten, którego ty miujesz;

zachowaj sug twego, Boe
mój ! który ma nadziej w
tobie.

3. Zmiuj si nademn, Pa-

nie, albowiem do ciebie na

kady dzie woam.
4. Rozwesel dusz sugi twe-

go
;
bo do ciebie, o Panie ! du-

sz sw podnosz.

5. Bo ty, Panie! dobry i

litociwy, i wielce miosierny

wszystkim, którzy ci wzywa-

j.
6. Wysuchaje, Panie! mo-

dlitw moj, a posuchaj pil-

nie gosu proby mojej.

7. Wzywam ci w dzie uci-

sku mego; bo mi ty wysu-

chasz.

8. Nie masz adnego podo-

bnego tobie midzy bogami, o

Panie ! i nie masz. takowych

spraw, jako s twoje.
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9. Wszystkie narody, które

ty stworzy, przychodzc ka-
- nia si bd przed obliczem
twojem, Panie ! i wielbibd
imi twoje.

10. Bo ty jest wielki, a czy-
nisz cuda; ty sam jest Bo-
giem.

11. Naucz mi, Panie, drogi
twojej, abym chodzi w pra-
wdzie twojej, a ustanów serce

moje w bojani imienia twego

;

12. A bd ci chwali, Pa-
nie, Boe mój ! ze wszystkiego
serca mego, ibd wielbi imi
twoje na wieki,

13. Poniewa miosierdzie
twoje wielkie jest nademn, a
ty wyrwa dusz moj z dou
gbokiego.

14. O Boe
!
powstali hardzi

przeciwko mnie, a rota okru-
tników szukaa duszy mojej,
ci, którzy ci przed oczyma
nie maj.
15. Ale ty, Panie, Boe mi-

osierny i litociwy, i niery-

chy ku gniewu, i wielce mi-
osierny, i prawdziwy

!

16. Wejrzyj na mi, a zmi-
uj si nademn, daje moc
twoj sudze twemu, a zacho-

waj syna suebnicy twojej.

17. Oka mi znak dobroci
twojej, aby to widzc ci, któ-

rzy mi maj w nienawici,
zawstydzeni byli, e mi ty,

Panie! poratowa, i pocieszy-e mi.

86. 87. 88.

PSALM LXXXVH.
1. Synom Korego psalm i

pie.

Fundament jego jest na gó-
rach witych.
2. Umiowa Pan bramy Sy-

oskie nad wszystkie przy-
bytki Jakóbowe.
3. Sawne o tobie rzeczy po-

wiadaj, o miasto Boe ! Sela.

4. Wspomn na Egipt, i na
Babilon przed swymi znajo-

mymi; oto i Filistyczycy, i

Tyryjczycy, i Murzyni rzek,
e si tu kady z nieb uro-

dzi.

5. Take i o Syonie mówi
bd: Ten i ów urodzi si w
nim; a sam Najwyszy ugrun-
tuje go.

6. Pan policzy narody, gdy
je popisywa bdzie, mówic:
Ten si tu urodzi. Sela.

7. Przeto o tobie piewa
bd z plsaniem wszystkie
siy ywota mego.

PSALM LXXXV1II.
1. Pie a psalm synów Ko-

rego przedniejszemu piewa-
kowi na Maclialat ku piewa-
niu, nauczajcy, (zoony) od
Hemana Ezrahytczyka.

2. Pacie, Boe zbawienia
mego ! we dnie i w nocywoam
do ciebie.

3. Niech przyjdzie przed obli-

cze twoje modlitwa moja; na-

ko ucha twego do woania
mego.
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4. Bo nasycona jest utrapie-

niem dusza moja, a ywot mój

przybliy si a do grobu.

5. Poczytano mi midzy
tych, którzy zstpuj do dou

;

byem jako czowiek bez wsze-

lakiej mocy.

6. Policzony jestem midzy
umarymi; jestem jako pobi-

ci, lecyw grobie, na których

wicej nie pamitasz, którzy

s od rki twojej wytraceni.

7. Spucie mi w dó naj-

gbszy, do najciemniejszego

i najgbszego miejsca.

8. Polega mi zapalczywoó

twoja, a wszystkiemi nawa-
nociami twemi przytoczye
mi. Sela.

9. Daleko oddali znajomych

moich odemnie, którymemi
bardzo obrzydzi, a takiem za-

warty, e mi nie Iza wynij.

10. Oko moje zemdlao od

utrapienia mego ;
wzywam ci,

Panie ! na kady dzie, wyci-

gajc do ciebie rce moje.

11. Izali przed umarymi cu-

da czyni bdziesz? izali umar-

li powstan, aby ci wysa-

wiali ? Sela.

12. Izali opowiadane bdzie

w grobie miosierdzie twoje?

a prawda twoja w zginieniu?

13. Izali poznaj w ciemno-

ciach cuda twoje? a sprawie-

dliwo twoj w ziemi zapa-

mitania?
14. Lecz ja, Panie ! do ciebie

woam, a z poranku uprzedza

ci modlitwa moja.

15. Przecze, o Panie ! odrzu-

casz dusz moj, a zakrywasz

oblicze twoje przedemn?

16. Jamci utrapiony, i pra-

wie ju umierajcy od gwatu;

ponosz strachy twoje, i trwo-

sob.
17. Powsta przeciwko mnie

srogi gniew twój, a strachy

twoje wytraciy mi.
_

18. Ogarniaj mi jako wo-

da przez cay dzie
;
otaczaj

mi gromadno.

19. Oddalie odemnie przy-

jaciela i towarzysza, a znajo-

mym moim jestem jako w cie-

mnoci.

PSALM' LXXXIX.

1. Nauczajcy (zoony) od

Etana Ezrahytczyka.

2. O miosierdziach Pa-
skich na wieki piewa bd

;

od narodu do narodu opowia-

da bd usty swemi prawd
twoj.

3. Rzekem bowiem: Mio-

sierdzie na wieki budowane

bdzie
;
na niebiosach utwier-

dzie prawd twoj, o której

rzek

:

4. Postanowiem przymierze

z wybranym moim: przysi-

gem Dawidowi, sudze swemu,

5. e a na wieki utwierdz

nasienie twoje, a zbuduj od

narodu do narodu stolic two-

j. Sela.

6. Przeto, Panie ! wysawia-

j niebiosa cud twój, i prawd



72 PSALMI 89.

twoj w zgromadzeniu wi-
tych.

7. Albowiem któ na niebie

przyrównany moe by Pa-

nu? kto podobien jest Panu
midzy synami mocarzów?
8. I w zgromadzeniu wi-

tych bardzo jest Bóg straszli-

wy, a straszny nade wszyst-

kich, którzy s okoo niego.

9. Panie, Boe zastpów ! któ
jest jako ty, Pan mocny? bo
prawda twoja jest okoo cie-

bie.

10. Ty panujesz nad nadto-
ci morsk; gdy si podno-
sznawanoci

j ego, ty
j
e skra-

casz.

11. Ty potar Egipt jako

zranionego
;
moc ramienia

twego rozproszye nieprzyja-

ció twoich.

12. Twoje s niebiosa, two-

ja te i ziemia; okrg wiata
i peno jego ty ugruntowa.

13. Ty stworzy pónocy i

poudnie; Tabor i Hermon
piewaj o imieniu twojem.

14. Parni twoje mocne jest;

mona jest rka twoja, a wy-
wyszona jest prawica twoja.

15. Sprawiedliwo i sd s
gruntem stolicy twojej

;
mio-

sierdzie i prawda uprzedzaj
oblicze twoje.

16. Bogosawiony lud, któ-

ry zna dwik twój
;
Panie ! w

wiatoci oblicza twego cho-

dzi bd.
17. W imieniu twojem wese-

li si bd kadego dnia, a

w sprawiedliwoci twojej wy-
wysza si bd.
18. Bo ty jest chwa mocy

ich, a za wol twoj wywy-
szy si róg nasz.

19. Bo od Pana jest tarcza

nasza, a od witego Izrael-

skiego król nasz.

20. W on czas mówic w wi-

dzeniu do witego twego rze-

ke : Pooyem ratunek w r-
ku mocarza, wywyszyem wy-
branego z ludu.

21. Znalazem Dawida, sug
mego

;
olejkiem witym moim

pomazaem go.

22. Przeto rka moja bdzie
staa przy nim, a rami moje
posili go.

23. Nie ucinie go nieprzyja-

ciel, a syn nieprawoci nie u-

trapi go.

24. Bo potr przed twarz
jego przeciwnikówjego, a tych,

którzy go maj w nienawici,’

pora.
25. Nadto prawda moja i mi-

osierdzie moje z nim bdzie,

a w imieniu mojem wywyszo-,
ny bdzie róg jego.

26. I poo na morzu rk
jego, i na rzekach prawic je-

go.

27. On woajc rzecze : Ty
ojciec mój, Bóg mój, i skaa
zbawienia mego.

28. Ja go te za pierworo-

dnego wystawi, i za wysze-

go nad królami ziemi.

29. Na wieki mu zachowa)
miosierdzie moje, a przymie-
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rze moje stae Pdzie przy

nim.
. i

. ,

30. 1 uczyni, e na wieki b-

dzie trwao nasienie jego, a

stolica jego jako dni niebios.

31. Ale jeliby synowie jego

opucili zakon mój, a w s-

dach moich nie chodzili

;

32. Jeliby ustawy moje splu-

gawili, a przykaza moich nie

przestrzegali

:

33.Tedy nawiedz rózg prze-

stpstwo ich, a karaniem nie-

prawo ich.

34. Ale miosierdzia swego

nie odejm od niego, ani ska-

mi przeciw prawdzie mojej.

35. Nie splugawi przymie-

rza mego, a tego, co wyszo z

ust moich, nie odmieni.

36. Razem przysig przez

witobliwoó moj, e nie

skami Dawidowi,

37. A e nasienie jego zosta-

nie na wieki, a stolica jego ja-

ko soce przedemn;

38. Jako miesic bdzie u-

twierdzone na wieki, i jako

wiadkowie na niebie godno-

wierni. Sela.

39. Ale go ty odrzuci i

wzgardzi
;
rozgniewae si na

pomazaca twego.

40.Zrzucie przymierze z su-

g twoim
;
strcie na ziemi

koron jego.

41. Roztargae wszystkie

poty jego, i baszty jego roz-

wali.

42. Szarpaj go wszyscy, któ-
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rzy drog mimo id; pomie-

wiskiem jest i ssiadom swoim.

43. Wywyszye prawic

przeciwników jego; uweselie

wszystkich nieprzyjació jego.

44. I ostrze miecza jego st-

pie, a nie ratowae go w bi-

twie.

45. Zniose ochdóstwa je-

go, a stolic jego uderzye o

ziemi.

46. Ukrócie dni modoci
jego, a przyodziae go hab.
Sela.

47. Dokde, Panie ! na wie-

ki si kry bdziesz? take

bdzie jako ogie paa zapal-

czywo twoja?

48. Wspomnije na mi, ja-

ko krótki jest wiek mój
;
aza

próno stworzy wszystkich

synów ludzkich?

49. Któ z ludzi taky mo-

e, aby nie oglda mierci?

któ wyrwie dusz sw z mo-

cy grobu? Sela.

50. Gdzie s litoci twoje

dawne, o Panie ! które przy-

sig Dawidowi w prawdzie

swej?

51. Wspomnij, Panie! na ze-

lywo sug twoich, a jakom

ponosi wzgard w zanadrzu

swem od wszystkich narodów

monych.
52. Panie! jako urgali nie-

przyjaciele twoi, jako urgali

cieszkom pomazaca twego.

53. Niech bdzie bogosa-

wiony Pan a na wieki. Amen,

Amen.
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PSALM XC.

1. Modlitwa Mojesza, ma
Boego.

Panie! ty bywa ucieczk
nasz od narodu do narodu.
2. Pierwej nili góry stan-

y, i nili wyksztatowa zie-

mi, i okrg wiata, oto zaraz
od wieku a na wieki ty jest

Bogiem.

3. Ty znowu czowieka w
proch obracasz, a mówisz : Na-
wrócie si synowie ludzcy.

4. Albowiem tysic lat przed
oczyma twemi s jako dzie
wczorajszy, który przemin, i

jako stra nocna.

5. Powodzi porywasz ich;

s jako sen, jako trawa, która
z poranku ronie.

6. Z poranku kwitnie i ro-
nie

;
ale w wieczór bywa poko-

szona, i usycha.

7. Albowiem od gniewu twe-

go giniemy, a popdliwoci
twoj jestemy przestraszeni.

8. Pooye nieprawoci na-

sze przed sob, tajne wystp-
ki nasze przed jasnoci obli-

cza twego.

9. Skd wszystkie dni nasze

nagle przemijaj dla gniewu
twego; jako sowa niszczej
lata nasze.

10. Dni wieku naszego jest

lat siedmdziesit, a jeli kto
duszy, lat omdziesit, a to,

co najlepszego w nich, tylko
kopot i ndza, a gdy to po-

minie, tedy prdko odlatuje

my.
11. Ale któ zna srogoc

gniewu twego? albo kto bojc
si ciebie zna zapalczywoc
twoj?
12. Naucze nas oblicza dn:

naszych, abymy przywiedli

serce do mdroci.
13. Nawróe si, Panie! do-

kde odwczasz? zlituje si

nad sugami twymi.

14. Nasye nas z poranku
miosierdziem twojem

;
tak, a-

bymy wesoo piewa i rado-

wa si mogli po wszystkie

dni nasze.

15. Bozwesele nas wedug
dni, któryche nasutrapi, we-

dug lat, którychemy doznali

zego.

16.Niech bdzie znaczna przy
sugach twoich sprawa twoja,

a chwaa twoja przy synach
ich.

17. Niechbdzieprzyjemno
Pana, Boga naszego, przy nas;

a spraw rk naszych utwierd
midzy nami, spraw rk na-

szych utwierd, Panie

!

PSALM XCI.

Ten, który mieszka w ochro-

nie Najwyszego, i w cieniu

Wszechmocnego przebywa
bdzie

;

2. BzeczePanu : Nadzieja moja
f

i zamek mój, Bóg mój, w ninT
nadziej mie bd.
3. Onci zaiste wybawi ci z
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sida owczego, i z powietrza

najjadowitszego.

4. Pierzem swem okryje ci,

a pod skrzydami jego bezpie-

cznym bdziesz
;

prawda jego

tarcz i puklerzem.

5. Nie ulkniesz si strachu

nocnego, ani strzay latajcej

we dnie;

6. Ani zarazy morowej, która

przechodzi w ciemnoci, ani

powietrza morowego, które za-

traca w poudnie.

7. Padnie po boku twym ty-

sic, a dziesi tysicy po pra-

wej stronie twojej
;
ale si do

ciebie nie przybliy.

8. Tylko to oczyma twemi
obaczysz, a nagrod niepobo-

nych ogldasz.

9. Poniewae ty Pana, który

jest nadziej moj, i Najwy-
szego, za przybytek swój po-

oy :

10. Nie spotka ci nic zego,

ani jaka plaga przybliy si
do namiotu twego.

1 1 . Albowiem Anioom swoim
przykaza o tobie, aby ci
strzegli na wszystkich drogach

twoich.

12. Na rkach nosi ci bd,
by sn nie obrazi o kamie
nogi twojej.

13. Po lwie, i po bazyliszku

depta bdziesz, lwi i smoka
podepczesz.

14.I si we mnie, mówi Pan,

rozkocha, wyrw go, iwywy-
sz go, przeto, i pozna imi
moje.
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15. Bdzie mi wzywa, a wy-

sucham go
;
Ja z nim bd w

utrapieniu, wyrw go, i uwiel-

bi go.

16. Dugoci dni nasyc go,

i oka mu zbawienie moje.

PSALM xcn.

1. Psalm a pie na dzie so-

botni.

2. Dobra rzecz jest wysa-
wia Pana, a piewa imienio-

wi twemu, o Najwyszy!
3. Opowiada z poranku mi-

osierdzie twoje,
i
prawd twoj

na kad noc,

4. Na instrumencie o dzie-

siciu stronach, na lutni, i na

harfie z piewaniem.

5. Albowieme mi rozwese-

li, Panie ! sprawami twemi
;
o

sprawach rk twoich piewa
bd.
6. O jako wielmone s spra-

wy twoje, Panie ! bardzo g-
bokie s myli twoje.

7. Czowiek bydlcy nie zna,

a gupi nie zrozumiewa tego,

8. I wyrastaj niezbonicy

jako ziele, a kwitn wszyscy,

którzy czyni nieprawo, aby

byli wykorzenieni a na wieki

;

9. Ale ty, o Najwyszy! je-

ste Panem na wieki.

10. Albowiem, oto nieprzy-

jaciele twoi, Panie ! albowiem

oto nieprzyjaciele twoi zgin;

rozproszenibd wszyscy, któ-

rzy czyni nieprawo.
11. Ale róg mój wywyszysz
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jakojednoroców; pokropiony

bd olejkiem wieym.
12. I ujrzy oko moje nie-

szczcie tych, co na mi czy-

haj; o zonikach, którzy po-

wstawaj przeciwko mnie, u-

sysz uszy moje.

13. Sprawiedliwy jako palma
zakwitnie, jako cedra na Li-

banie rozmnoy si.

14.Wszczepieni w domu Pa-
skim, w sieniach Boga naszego

zakwitn.
15. Nawet i w sdziwoci przy-

nios owoc, czerstwymi i zie-

lonymi bd;
16. Aby to opowiadano, e

uprzejmym jest Pan, skaa mo-
ja, a e w nim nie masz adnej
nieprawoci.

psalm xcm.

Pan króluje, oblek si w do-

stojno
;
oblek si Pan w mo-

no, i przepasa si
;
utwier-

dzi te okrg wiata, aby si
nie poruszy.

2. Utwierdzona jest stolica

twoja przed wszystkiemi cza-

sy
;
ty jest od wiecznoci.

3. Podniosy rzeki, o Panie!

podniosy rzeki szum swój

;

podniosy rzeki nawanoci
swoje.

4. Nad szum wielkich wód,

nad mocne way morskie moc-

niejszy jest Pan na wysokoci.

5. wiadectwa twoje s bar-

dzo pewne
;
witobliwo, Pa-

nie
!
jest domu twego ozdob

na wieczne dni.

PSALM XCIV.

Boe pomst! Panie Boe
pomst! rozjanij si!

2.

Podnie si, o Sdzio wszyst-

kiej ziemi ! a daj zapat py-
sznym.

3. Dokde niepoboni, Pa-

nie ! dokde niepoboni rado-

wa si bd?
4. Dugo bd wiegota i

hardzie mówi, chlubic si

wszyscy, którzy czyni nie-

prawo?
5. Lud twój, Panie! trze, a

dziedzictwo twoje trapi?
6. Wdowy i przychodniów

mordowa? a sierotki zabija?

7. Mówic: Nie widzi tego

Pan, ani tego rozumie Bóg Ja-

kóbowy.
8. Zrozumicie, o wy bydlcy
midzy ludmi ! a wy szalem

kiedy zrozumiecie?

9. Izali ten, który szczepi]

ucho, nie syszy? i który u
ksztatowa oko, izali nie wi

dzi?

10. Izali ten, który wiczy
narody, nie bdzie kara? któ-

ry uczy czowieka umiejtno
ci. i

11. Pan zna myli ludzkie, i^

s szczer marnoci.
12. Bogosawiony jest m.

którego ty wiczysz, Panie ! &

zakonu twego uczysz go.

13. Aby mu sprawi pokój

od zych dni, aby by wyko-,

pany dó niezbonikowi.
(

14. Albowiem nie opuci Pa
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ludu swego, a dziedzictwa swe-

go nie zaniecha.

15. Ale a ku sprawiedliwo-

ci obróci si sd, a za nim

wszyscy serca uprzejmego.

16. Któby si by zastawi

zamn przeciwko zonikom?

,

ktoby si by uj o mi prze-

ciwko tym, którzy czyni nie-

prawo ?

17. By mi by Pan nie przy-

by na pomoc, maoby bya
nie mieszkaa dusza moja w
milczeniu.

18. Juemby rzek : Zachwia-

a si noga moja
;
ale miosier-

dzie twoje, o Panie! zatrzymao

mi.
19. W wielkoci utrapie-

nia mego, we wntrznociach

moich, pociechy twoje rozwe-

selay dusz moj.
20. Izali z tob towarzyszy

stolica nieprawoci tych, któ-

rzy stanowi krzywd miasto

prawa?
21. Którzy si zbieraj prze-

ciwko duszy sprawiedliwego,

a krew niewinn potpiaj?
22. Ale Pan jest twierdz

moj, a Bóg mój ska ufnoci

mojej.

23. Onci obróci na nich nie-

prawo ich, a dla zoci ich

wytraci ich
;
wytraci ich Pan,

Bóg nasz.

PSALM XCV.

Pójdcie, piewajmy Panu;

wykrzykujmy skale zbawie-

nia naszego.
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2. Uprzedmy oblicze jego z

chwa; psalmy mu piewaj-

my.
3. Albowiem Pan jest Bóg

wielki
,

i król wielki nade

wszystkich bogów.

4. W jego rkach s gbo-
koci ziemi, i wierzchy gór je-

go s.
5. Jego jest morze, bo je on

uczyni
;

i ziemia, któr rce

jego uksztatoway.

6. Pójdcie, kaniajmy si, a

upadajmy przed nim; klkaj-

my przed Panem, stworzycie-

lem naszym.

7. Onci jest zaiste Bóg nasz,

a mymy lud pastwiska jego,

i owcerk jego. Dzi, jeli gos

jego usyszycie,

8. Nie zatwardzajcie serca

swego, jako w Meryba; a jako

czasu kuszenia na puszczy.

9. Kiedy mi kusili ojcowie

wasi, dowiadczyli mi, i wi-

dzieli sprawy moje.

10. Przez czterdzieci lat mia-

em spór z tym narodem, i

rzekem: Lud ten bdzi ser-

cem, a nie poznali dróg moich

;

11. Którymem przysig w
popdliwoci mojej, e nie

wnijd do odpocznienia mego.

PSALM XCVL

piewajcie Panu pie now;
piewajcie Panu wszystka zie-

mio !

2. piewajcie Panu, dobro-

rzeczcie imieniowi jego, opo-
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wiadajcie ode dnia do dnia
zbawienie jego.

3. Opowiadajcie midzy na-
rodami chwa jego, midzy
wszystkimi ludmi cuda jego.

4. Albowiem wielki Pan i

wszelkiej chway godny, i

straszliwy jest nad wszystkich
bogów.

5. Wszyscy bowiem bogowie
narodów s bawani

;
ale Pan

niebiosa uczyni.

6. Zacno i ochdóstwo przed
obliczem jego, moc i pikno
w witnicy jego.

7. Oddajcie Panu, pokolenia
narodów, oddajcie Panu chwa-

i moc.

8.0ddajcie Panuchwa imie-

nia jego
;
przyniecie dary, a

wnijdcie do sieni jego.

9. Kaniajcie si Panu w
ozdobie witobliwoci

;
niech

si lka oblicza jego wszystka
ziemia.

10. Powiadajcie midzy po-

ganami: Pan króluje, a e i

krg wiata utwierdzony b-
dzie, tak, aby si nie poruszy,
a i bdzie sdzi ludzi w spra-

wiedliwoci.

11. Niech si wesel niebiosa,

a niech plsa ziemia
;
niech za-

szumi morze, i co w niem jest.

12. Niech plsaj pola, i

wszystko co jest na nich
;
tedy

niech wykrzykai wszystkie

drzewa lene,

13.

Przed obliczem Paskiem

;

bo idzie, idzie zaiste, aby s-
dzi ziemi.Bdzie sdzi okrg

wiata w sprawiedliwoci, a

narody w prawdzie swojej.

PSALM XCVH.

Pan króluje; wyskakuj zie-

mio, a wesel si mnóstwo wy-
sep!

2. Obok i ciemno okoo
niego

;
sprawiedliwo i sd s

gruntem stolicy jego.

>

3. Ogie przed obliczem jego
idzie, a zapala w okoo nie-

przyjació jego.

4. Byskawice jego owiecaj
okrg wiata, co widzc zie-

mia zadraa.
5. Góry jako wosk rozpy-
waj si przed obliczem Pa-
skiem, przed obliczem Pana
wszystkiej ziemi.

6. Niebiosa opowiadaj spra-

wiedliwo jego, a wszystkie
narody ogldaj chwa jego.

7. Nieche bd zawstydzeni
wszyscy, którzy su obra-

zom, którzy si chlubi w;

bawanach; kaniajcie mu si1

wszyscy bogowie.

8. To usyszawszy Syon roz- ;

weseli si, a radowa si bd
córki Judzkie, dla sdów two-

ich, Panie!

9. Albowieme ty Pan naj-
;

wyszy na wszystkiej ziemi,

a bardzo wywyszony nad
wszystkich bogów.
10. Wy, którzy miujecie Pa-

na, miejcie ze w nienawici;;

on strzee witych swoich, a.

z rki niepobonych wyrywa'
ich.
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11. wiatoci nasiano spra-

wiedliwemu, a radoci tym,

którzy s uprzejmego serca.

12. Weselcie si sprawiedliwi

w Panu, a wysawiajcie pa-

mitk witobliwoci jego.

psalm xcvnr.

1 . Psalm.

piewajcie Panu pie now,
bo dziwne rzeczy uczyni : do-

pomoga mu prawica jego, i

rami witobliwoci jego.

2. Objawi Pan zbawienie swo-

je; przed oczyma pogan oznaj-

mi sprawiedliwo swoj.

3. Wspomnia na miosier-

dzie swoje, i na prawd swoj
przeciw domowi Izraelskiemu

;

oglday wszystkie granice zie-

mi zbawienie Boga naszego.

4. piewaje Panu wszystka

ziemio; wykrzykajcie, a wesel-

cie si i piewajcie.

5. Grajcie Panu na harfie
;
na

harfie, gosem przypiewujc.

6. Na trbach i na kornetach

krzykliwych gos wydawajcie

przed Królem i Panem.
7. Kiech zaszumi morze, i co

w niem jest, okrg wiata, i

mieszkajcy na nim.

8. Rzeki niech klaskaj rko-
ma; góry wespó niech si
rozraduj,

9. Przed Panem, bo idzie s-
dzi ziemi. On bdzie sdzi
okrg wiata w sprawiedliwo-

ci, i narody w prawoci.
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PSALM XCIX.

Pan króluje, nieche zadr
narody

;
siedzi midzy Cheru-

binami, nieche si poruszy

ziemia.

2. Pan na Syonie wielki, a

wywyszony nad wszystkie

narody.

3. Riech wysawiaj imi
twoje wielkie i straszne

;
albo-

wiem wite jest.

4.Moc zaiste królewska miuje
sd

;
albowieme ty ustanowi

prawa; sd i sprawiedliwo
w Jakóbie ty wykonujesz.

5. Wywyszajcie Pana, Boga
naszego, a kaniajcie si u pod-
nóka nóg jego

;
bowity jest.

6. Mojesz i Aaron midzy
kapanami jego, a Samuel
midzy wzywajcygni imienia

jego, woali do Pana, a on ich

wysucha.
7. W supie obokowym mó-
wi do nich; a gdy strzegli

wiadectw jego i ustaw, które

im poda,
8. Panie, Boe nasz ! ty ich

wysuchiwa; Boe! bywae
im miociwym, i gdy ich

kara dla wystpków ich.

9. Wywyszajcie Pana, Bo-

ga naszego, a kaniajcie si na

górze witej jego
;
albowiem

wity jest Pan, Bóg nasz.

PSALM C.

Psalm dla dzikczynienia.

"Wykrzykajcie Panu, wszyst-

ka ziemio

!

p. F
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2. Sucie Panu z weselem,

przychodcie przed oblicze je-

go z radoci.
3. Wiedzcie, e Pan jest

Bogiem
;
on uczyni nas, a nie

my samych siebie
,
abymy

byli ludem jego, i owcami pa-

stwiska jego.

4. Wnijdcie w bramy jego

z wysawianiem, a do sieni je-

go z chwaami; wysawiajcie
go, dobrorzeezcie imieniowi

jego;

5. Albowiem dobry jest Pan,

na wieki trwa miosierdzie je-

go, a od narodu a do narodu

prawda jego.

PSALM CI.

1. Psalm samego Dawida.

0 miosierdziu i o sdzie pie-

wabd; tobie, o Panie! pie-

wa bd.
2. Ostronymbd na drodze

uprzejmej, kiedy przyjdziesz

do mnie; bd chodzi usta-

wicznie w szczeroci serca me-

go, w domu moim.
3. Nie poo przed oczy mo-

je zej rzeczy
;
kad spraw

wystpników mam w niena-

wici, a nie chwyci si mnie.

4. Serce przewrotne odstpi
odemnie, a o ze nie bd
dba.
5. Tego, który potajemnie

obmawia bliniego swego, wy-

tn
;
oczów wyniosych, i serca

nadtego nie bd móg cier-

pie.

6. Oczy pioje obrócone bd

na prawdomównych w ziemi,

aby siadali zemn
;
kto chodzi

drog uprzejm, ten misuy
bdzie.

7. Nie bdzie mieszka w do-

mu moim zdrajca; ten, który

mówi kamstwo, nie ostoi si

przed oczyma memi.

8. Co poranek traci bd
wszystkich niezbonych na zie-

mi, abym tak Wykorzeni z

miasta Paskiego wszystkich,

którzy czyni nieprawo.

PSALM CII.

1. Modlitwa utrapionego, gdy

bdc w ucisku, przed Panem
wylewado swoj.

2. Panie! wysuchaj modli-

tw moj, a woanie moje nie-

chaj przyjdzie do ciebie.

3. Nie ukrywaj oblicza twego

przedemn; w dzie ucisku

mego nako ku mnie ucha

twego; w dzie, którego ci^

wzywam, prdko mi wysu-

chaj
.

.

'!

4. Albowiem niszczej jakc

dym dni moje, a koci moj
jako ognisko wypalone s.

5. Poraone jest jako trawa,

i uwido serce moje, tak, en:

zapomina je chleba swegd

6. Od gosu wzdychania me’

go przylgny koci moje dc

ciaa mego.

7. Staem si podobnym pe-

likanowi na puszczy; jesten

jako puhacz na pustyniach. |

8. Czuj, a jestem jako wró-

bel samotny na dachu. \

i
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9. Przez cay dzie urgaj
mi nieprzyjaciele moi, a na-

miewcy moi przeklinaj mi.

10. Bo jadam popió jako

chleb, a napój mój miszam ze

zami,
11. Dla rozgniewania twego,

i dla zapalczywoci gniewu

twego
;
albowiem podniósszy

mi porzucie mi.

12. Dni moje s jako cie
nachylony, a jam jako trawa

uwid

;

13. Ale ty, Panie ! trwasz na
wieki, a pamitka twoja od

narodu do narodu.

14. Ty powstawszy zmiujesz

si nad Syonem
;
bo czas, e-

by si zlitowa nad nim, gdy
przyszed czas naznaczony.

15. Albowiem upodobay si
sugom twoim kamienie jego,

i nad prochem jego zmiuj
si;

16. Aby si bali poganie imie-

nia Paskiego, a wszyscy kró-

lowie ziemscy chway twojej

;

17. Gdy pobuduje PanSyon,
i okae si w chwale swojej

;

18. Gdy wejrzy na modli-

tw ponionych, nie gardzc
modlitw ich.

19. To zapisz dla narodu
potomnego, a lud, który ma
by stworzony, chwali b-
dzie Pana,

20. e wejrza z wysokoci
witnicy* swojej, e z nieba

na ziemi spojrza

;

21. Aby wysucha wzdycha-
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nia winiów, i rozwiza na

mier skazanych

;

22. Aby opowiadali na Syo-

nie imi Paskie, a chwa je-

go w Jeruzalemie, .

23. Gdy si pospou zgroma-

dz narody i królestwa, aby
suyy Panu.

24. Utrapi w drodze si
moj, ukróci dni moich;

25. Aem rzek : Boe mój

!

nie bierz mi w poowie dni

moich
;
od narodu bowiem a

do narodu trwaj lata twoje,

26. I pierwej nieli zaoy
ziemi, i niebiosa, dzieo rk
twoich.

27. One pomin, ale ty zo-

stajesz; wszystkie te rzeczy

jako szata zwiotszej, jako

odzienie odmienisz je, i od-

mienione bd.
-28. Ale ty tene zawdy jest,

a lata twoje nigdy nie ustan.

29. Synowie sug twoich u
ciebie mieszka bd, a nasie-

nie ich zmocni si przed tob.

PSALM cm.
1. Psalm Dawidowy.

Bogbsaw duszo moja Panu,

i wszystkie wntrznoci moje

imieniowi jego witemu.
2. Bogosawe duszo moja

Panu, a nie zapominaj wszyst-

kich dobrodziejstw jego.

3. Który odpuszcza wszyst-

kie nieprawoci twoje
;
który

uzdrawia wszystkie choroby

twoje

;

4. Który wybawia od mier-

F*
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ci ywot twój

;
który ci ko-

ronuje miosierdziem i wielk
litoci

:

5. Który nasyca dobrem li-

sta twoje, a odnawia jako ora
modo twoj.

6. Pan czyni, co sprawiedli-

wego jest, i sdy wszystkim
ucinionym.

7. Oznajmi drogi swe Moj-

eszowi, a synom Izraelskim

sprawy swoje.

8. Miosierny i litociwy jest

Pan, nierychy do gniewu, i

wielkiego miosierdzia.

9. Kie bdzie si na wieki

wadzi, a gniewu wiecznie cho-

wa.
10. Kie wedug grzechów na-

szych obchodzi si z nami, ani

wedug nieprawoci naszych

odpaca nam.

11. Albowiem jako s nie-

biosa wysokie nad ziemi, tak

jest utwierdzone miosierdzie

jego nad tymi, którzy si go

boj;
12. Ajako daleko jest wschód

od zachodu, tak daleko odda-

li od nas przestpstwa nasze.

13. Jako ma lito ojciec nad
dziatkami, tak ma lito Pan
nad tymi, którzy si go boj.

14. Onci zaiste zna, comy
za ulepienie

;

pamita, emy
prochem.

15. Dni czowiecze s jako

trawa, a jako kwiat polny,

tak kwitnie

;

16. Gdy na wiatr powienie,
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alici go niemasz, ani go wi-
cej pozna miejsce jego.

17. Ale miosierdzie Paskie
od wieków a na wieki nad
tymi, którzy si go boj, a

sprawiedliwo jego nad sy-

nami synów,

18. Którzy strzeg przymie-

rza jego, i pamitaj na przy-

kazanie jego, aby je czynili.

19. Panna niebiosach utwier-

dzi stolic; a królestwo jego

nad wszystkimi panuje.

20. Bogosawcie Panu A-

nioowie jego mocni w sile,

którzy czynicie rozkazania je-

go, posusznymi hdc goso-

wi sowa jego.

21.Bogosawcie Panu wszyst-

kie wojska jego, sudzy jego,

którzy czynicie wol jego.

22.Bogosawcie Panu wszyst-

kie sprawyjego na wszystkich

miejscach panowaniajego.Bo-
gosaw, duszo moja! Panu.

PSALM CIV.

Bogosaw, duszo moja ! Panu:

Panie, Boe mój ! wielce jest

wielmonym
;
chwa i ozdob

przyobloke.
2. Przyodziae si wiato-
ci jako szat, rozcigne
niebiosa jako opon.
3. Który zasklepi na wo

dach paace swoje; który uy;

wasz oboków miasto wozów

:

który chodzisz na skrzydach
wiatrowych

;

4. Który czynisz duchy poj
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sami swymi; ty czynisz sugi

swe ogniem paajcym.

5. Ugruntowae ziemi na

supach jej, tak, e si nie po-

ruszy na wieki wieczne.

6. Przepaci jako szat przy-

odziae j by, tak, e wody

stay nad górami.

7. Na zgromienie twoje roz-

biegy si, a
(
na gos pogromu

twego prdko zuciekay.

8. Wstpiy góry, zniyy si

doliny na miejsce, które im

zaoy.
9. Zamierzye im kres, aby

go nie przestpoway, ani si

wracay na okrycie ziemi.

10. Który wypuszczasz ró-

da po dolinach, aby pyny
midzy górami.

11. A napój daway wszyst-

kiemu zwierzowi polnemu
;
a

z nich gasz lene osy pra-

gnienie swoje.

12. Przy nich mieszka pta-

stwo niebieskie, a z poród ga-

zek gos wydaje.

13. Który pokrapiasz góry z

paaców swoich, aby si z o-

woców^spraw twoich nasycaa

ziemia.

14. Za twoj spraw ronie

trawa dla byda, a zioa na

poytek cowieczy; ty wywo-
dzisz ckleb z ziemi

;

15.1 wino, które uwesela ser-

ce czowiecze, od którego si

lni twarz jako od oleju; i

chleb, który zatrzymujeywot
ludzki.

16. Nasycone bywaj i drze-

wa Paskie, i cedry Libanu,

których nasadzi

;

17. Na których ptaki gniazda

swe maj, i bocian na jedli-

nach ma dom swój.

18. Góry wysokie dzikim ko-

zom, a skay s ucieczk kró-

likom.

19. Uczyni miesic dla pe-

wnych czasów, a soce zna

zachód swój.

20. Przywodzisz ciemno, i

bywa noc, w któr wychodz
wszystkie zwierzta lene.

21. Lwita rycz do upu, i

szukaj od Boga pokarmu

swego. •

22. Lecz gdysoce wznijdzie,

za si zgromadzaj,. i w ja-

mach swoich kad si.
.

.

23. Tedy wychodzi czowiek

do roboty swojej, i do pracy

swojej a do wieczora.

24. O jako wielkie s spra-

wy twoje, Panie ! te wszystkie

mdrze uczyni, a napeniona

jest ziemia bogactwem twojem.

25. W morzu za wielkiem i

bardzo szerokiem, tam s pa-

zy, którym nie masz liczby, i

zwierzta mae i wielkie.

26. Po niem okrty przecho-

dz, i wieloryb, którego ty

stworzy, aby w niem igra.

27. Wszystko to na ci ocze-

kuje, aby im da pokarm
czasu swego.

28. Gdy im dajesz, zbieraj;

gdy otwierasz rk twoj, na-

sycone bywaj dobremi rze-

czami.
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29. Lecz gdy ukrywasz obli-

cze twoje, trwo sob; gdy
odbierasz ducha ich, gin, i w
proch si swój obracaj.

30. Gdy wysyasz ducha twe-

go, stworzone bywaj, i odna-

wiasz oblicze ziemi.

31. Niechaje bdzie chwaa
Paska na wieki; niech si
rozweseli Pan w sprawach swo-

ich.

32. On gdy wejrzy na ziemi,

zadry
;
dotknie si gór, a za-

kurz si.

33. Bd piewa Panu za y-
wota mego

;
bd piewa Bo-

gu memu, póki mi staje.

34. O nim bdzie wdziczna
mowa moja, a ja si rozwesel
w Panu.

35. Oby byli wytraceni grze-

sznicy z ziemi, a niezbonych
aby ju nie byo ! Bogosaw,
duszo moja ! Panu. Halleluja.

PSALM CY.

Wysawiajcie Pana; ogaszaj-

cie imi jego; opowiadajcie

midzy narodami sprawyjego.
2. piewajcie mu, piewajcie
mu psalmy, rozmawiajcie o

wszystkich cudach jego.

3. Chlubcie si imieniem
witem jego; niech si weseli

serce szukajcych Pana.

4. Szukajcie Pana i mocy
jego; szukajcie oblicza jego

zawsze.

5. Przypominajcie sobie dzi-

wy jego, które czyni, cuda
jego i sdy ust jego.

104. 105.

6. Wy nasienie Abrahama,
sugi jego ! Wy synowie Jakó-
bowi, wybrani jego

!

7. Onci jest Pan, Bóg nasz,

po wszystkiej ziemi sdy jego.

8. Pamita wiecznie na przy-

mierze swoje: na sowo, które

przykaza a do tysicznego
pokolenia

;

9. Które postanowi z Abra-
hamem, i na przysig sw
uczynion Izaakowi.

10. Bo je postanowi Jakó-

bowi za ustaw, a Izraelowi

za umow wieczn,
11. Mówic: Tobie dam zie-

mi Chananejsk za sznur

dziedzictwa waszego

;

12. Kiedy ich by may po-

czet, prawie may poczet, a

jeszcze w niej byli przycho-

dniami.

13. Przechodzili zaiste od na-

rodu do narodu, a z królestwa

do innego ludu;

14. Nie dopuszcza nikomu,

aby im mia krzywd czyni
;“

nawet kara dla nich i królów,,

mówic : *

15. Nie tykajcie pomaza-'
ców moich, a prorokom moim
nie czycie nic zego.

16. Gdy przywoawszy gód'
na ziemi, wszystk podpor^
chleba pokruszy.
17. Posa przed nimi ma,

który by za niewolnika sprze-

dany, to jest Józefa;

18. Którego nogi ptami tra-

pili, a elazo cisno ciao*

j
e
s°-



19. A do onego czasu, gdy

si o nim wzmianka staa;

mowa Paska dowiadczaa

go.

20. Posawszy król kaza go

puci; ten, który panowa
nad narodami, wolnym go u-

czyni.

21. Postanowi go panem do-

mu swego, i' ksiciem nad

wszystk dzieraw swoj,

22. Aby wada i ksitami
jego wedug zdania duszy swo-

jj, i starców jego mdroci
naucza.

23. Potem wszed Izrael do

Egiptu, a Jakób by gociem

w ziemi Chamowej

;

24. Gdzie rozmnoy Bóg lud

swój bardzo, i uczyni go mo-

niejszym nad nieprzyjació

jego.

25. Odmieni serce icb, i
mieli w nienawici lud jego, a

zmylali zdrady przeciw su-

gom jego.

26. Posa Mojesza, sug
swego, i Aarona, którego o-

bra

;

27. Którzy im przedoyli

sowa znaków jego, i cuda w
ziemi Chamowej.

28. Posa ciemnoci, i za-

mio si, a nie byli odporny-

mi sowu jego.

29. Obróci wody icbw krew,

a pomorzy ryby w nieb.

30. Wydaa ziemia ich mnó-

stwo ab, i byy w paacach

królów ich.

31. Rzek, a przysza roz-
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maita mucha, i mszyce we

wszystkich granicach ich.

32. Da grad miasto deszczu,

ogie palcy na ziemi ich.

33. Take potuk winnice

ich, i figi ich, a pokruszy drze-

wa w granicach ich.

34. Rzek, a przysza szara-

cza, i chrzszczów niezliczone

mnóstwo

;

35. 1 poary wszelkie ziele w
ziemi ich, a pojady urodzaje

ziemi ich.

36. Nawet pobi wszystko

pierworodztwo w ziemi ich,

pocztek wszystkiej siy ich.

37. Tedy ich wywiód ze sre-

brem i ze zotem, a nie by nikt

saby midzy pokoleniem ich.

38. Radowa si Egipt, gdy

oni wychodzili
;
albowiem by

przypad na nich strach ich.

39. Rozpostar obok na okry-

cie ich, a ogie na owiecanie

nocy.

40. Na danie ich przywiód

przepiórki, a chlebem niebie-

skim nasyci ich.

41. Otworzy ska i wypy-
ny wody, a pyny po su-

chych miejscach jako rzeka.

42. Albowiem wspomnia na

sowo witobliwoci swojej,

które rzek do Abrahama, su-

gi swego.

43. Przeto wywiód lud swój

z weselem, a z piewaniem wy-

branych swoich.

44. I poda im ziemi pogan,

a posiedli prace narodów.

45. Aby zachowali ustawy
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jego, a prawa jego przestrze-
gali. Halleluja.

PSALM CVI.

1. Halleluja.

Wysawiajcie Pana; albowiem
dobry, albowiem na wieki mi-
osierdzie jego.

2. Któ wysowi niezmiern
moc Pask,a wypowie wszyst-k chwa jego?

3.

Bogosawieni, którzy strze-

g sdu, a czyni sprawiedli-
wo na kady czas.

4. Pamitaj na mi, Panie

!

dla mioci ku ludowi swemu

;

nawiede mi zbawieniem
swojem,

5. Abym uywa dobrego z

wybranymi twoimi, a weseli
si w radoci narodu twego, i

chlubi si wespó z dziedzi-

ctwem twojem.
6. Zgrzeszylimy z ojcami

swymi
; .

niesprawiedliwiemy
czynili, i nieprawo popenia-
li.

7. Ojcowie nasi w Egipcie nie
zrozumieli cudów twoich, ani
pamitali nawielko miosier-
dzia twego; ale odpornymi
byli przy morzu Czerwonem.
8. A wszake ich wyswobo-

dzi dla imienia swego, aby
oznajmi moc swoj.
9. Bo zgromi morze Czer-

wone, i wyscho, przewiód
ich przez przepaci, jako przez
puszcz.

10. A tak zachowa ich od
rki tego, który ich mia w

nienawici, a wykupi ich z r-
ki nieprzyjacielskiej.

11. W tern okryy wody tych,

którzy ich ciyli
;
nie zosta

ani jeden z nich.

12. A cho uwierzyli sowom
jego, i wysawiali chwa jego

:

13. Przecie prdko zapo-
mnieli na sprawy jego, i nie

czekali na rady jego.

14. Ale zdjci bdc chciwo-
ci na puszczy, kusili Boga na
pustyniach.

15. I da im, czego dali, a
wszake przepuci suchoty na
nich.

16. Zatem gdy si wzruszyli
zawici przeciw Mojeszowi
w obozie, i przeciw Aaronowi,
witemu Paskiemu:
17. Otworzya si ziemia, i

poara Datana, i okrya rot
Abironow.
18. I zapali si ogie na ze-

branie ich
;
pomie spali nie-

pobonych.
19. Sprawili i cielca na Hor-

.

bie, i kaniali si bawanowi,
litemu, t

20. 1 odmienili chwa sw w
podobiestwo wou, jedzcego
traw.
21. Zapomnieli na Boga, wy- ?

bawiciela swego, który czyni
!

wielkie rzeczy w Egipcie

;

22. Bzeczy dziwne w ziemi
Chamowej

,
rzeczy straszne

przy morzu Czerwonem.
23. Przeto rzek,e ich chcia :

wytraci, gdyby si by Moj- i

esz, wybrany jego, nie stawi
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wonem rozerwaniu przed nim,

a nie odwróci popdliwoci je-

go, aby ich nie traci.

24. Wzgardzili te ziemi po-

dan, nie wierzc sowu jego.

25. I szemrzc w namiotach

swoich, nie byli posuszni go-

sowi Paskiemu.
26. Przeto

,

podniós rk
swoj przeciwko nim, aby ich

pobi na puszczy

;

27. A eby rozrzuci nasienie

ich midzy pogan, i rozproszy

ich po ziemiach.

28. Sprzgli si te byli z

bawanem Baalfegorem, a je-

dli ofiary umarych.
29. A tak dranili Boga spra-

wami swemi, e si na nich o-

borzyla plaga;

30. A si zastawi Finees, a

pomst uczyni, i rozerwana

jest ona plaga;

31. Co mu poczytano ku
sprawiedliwoci od narodu do

narodu, a na wieki.

32. Znowu go byli wzruszyli

do gniewu u wódMeryba, tak,

i si le dziao i z Mojeszem
dla nich.

33. Albowiem rozdranili du-

cha jego, e wyrzek co niesu-

szne usty swemi.

34. Nadto nie wytracili o-

nych narodów, o których im
by Pan powiedzia.

35. Ale pomiszawszy si z

onemi narodami, nauczyli si
spraw ich

:

36. I suyli bawanom ich,

które im byy sidem.

37.
Albowiem dyjabom ofia-

rowali synów swoich; i córki

swoje,
#

-

38. 1 wylewali krew niewin-

n, krew synów swoich, i có-

rek swoich, których ofiarowa-

li bawanom rytym Chananej-

skim, tak, e splugawiona by-

a ziemia onem krwi rozlaniem.

39. I zmazali si sprawami

swemi
,

a cudzooyli wyna-

lazkami swemi.

40. Przeto zapaliwszy si

Pan w popdliwoci przeciw

ludowi swemu, obrzydzi so-

bie dziedzictwo swoje,

41. I poda ich w rce poga-

nom; a panowali nad nimi,

którzy ich mieli w nienawici

;

42. I uciskali ich nieprzyja-

ciele ich, tak, e ponieni byli

pod rk ich.

43. Czstokro ich wybawia;

wszake go oni wzruszali do

gniewu radami swemi, zaczem

ponieni byli dla nieprawoci

swoich.

44. A wszake wejrza na u-

cisk ich, i usysza woanie

ich.

45. Bo sobie wspomnia na

przymierze swoje z nimi, a a-
owa tego wedug wielkiej li-

toci swojej.

46. Tak, e im zjedna mio-
sierdzie przed oczyma wszyst-

kich, którzy ich byli pojmali.

47. Wybawe nas, Panie, Bo-

e nasz! a zgromad nas z

tych pogan, abymy wysa-
wiali imi witobliwoci two-
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jej, a chlubili siw chwale two-
jej-

48. Bogosawiony Pan, Bóg
Izraelski, od wiekówa na wie-
ki

;
na co niech rzecze wszys-

tek lud: Amen, Halleluja.

PSALM CVII.

Wysawiajcie Pana; albo-

wiem dobry
;

albowiem na
wieki miosierdzie jego.

2. Niech o tern powiedz ci,

których odkupi Pan, jako ich

wykupi z rki nieprzyjaciel-

skiej,

3. A zgromadzi ich z ziem,
od wschodu i od zachodu, od
pónocy i od morza.

4. Bdzili po puszczy, po pu-
styni bezdronej, miasta dla
mieszkania nie znajdujc.
5. Byli godnymi i pragncy-

mi, a w nich omdlewaa du-
sza ich.

6. A gdy woali do Pana w
utrapieniu swojem, z ucisku
ich wyrywa ich

;

7. 1 prowadzi ich drog pro-
st, aby przyszli do miasta, w
któremby mieszkali.

8. Niechajewysawiaj przed
Panem miosierdziejego, a dzi-

wne sprawy jego przed syna-
mi ludzkimi

:

9. I napoi dusz pragnc,
a dusz zgodnia napeni
dobrami.

10. Którzy siedz w ciemno-
ci i w cieniu mierci, cinie-
ni bdc ndza

v
i elazem,
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11. Przeto, e byli odporny-
mi wyrokom Boym, a rad
Najwyszego pogardzili

;

12. Dla czego poniy bied
serce ich; upadli, a nie by,
ktoby ratowa.
13. A gdy woali do Pana w

utrapieniu swojem, z ucisków
ich wybawia ich.

14. Wywodzi ich z ciemno-
ci, i z cienia mierci, a zwi-
zki ich potarga.

15. Niechaje wysawiaj
przed Panem miosierdzie je-

go, a dziwne sprawy jego przed
synami ludzkimi.

16. Przeto, e kruszy bramy
miedziane, a zawory elazne
rbie.

17. Szaleni dla drogi prze-

wrotnoci swojej, i dla nie-

prawoci swej utrapieni by-

waj.
18. Wszelki pokarm brzydzi

sobie dusza ich, a si przy-

bliaj do bram mierci. i

19. Gdy woaj do Pana w
utrapieniu swojem, z ucisków

ich wybawia ich.

20. Posya sowo swe, i uzdra-

wia ich, a wybawia ich z grobu..

21. Niechaje wysawiaj
przed Panem miosierdzie je-j

go, a dziwne sprawy jego przed

synami ludzkimi

;

22. 1 ofiarujc ofiary chway,
niech opowiadaj sprawy jego-

z wesoem piewaniem.
23. Którzy si pawi na mo-

rzu w okrtach, pracujcy na’

wodach wielkich

;
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• 24. Ci widuj sprawy Pa-
skie, i dziwy jego na gbi.

25. Jako jedno rzecze, wnet

powstanie wiatr gwatowny, a

podnosz si nawanoci mor-

skie.

26. Wstpuj a ku niebu, i

za'zstpuj do przepaci, tak,

i si dusza ich w niebezpie-

czestwie rozpywa.

27. Bywaj miotani, a pota-

czaj si jako pijany, a wszyst-

ka umiejtno ich niszczeje.

28. Gdy woaj do Pana w
utrapieniu swojem, z ucisków

ich wybawia ich.

29. Obracaburzw cisz, tak,

e umilkn nawanoci ich.

r 30. I wesel si, e ucicho

;

a tak przywodzi ich do portu

podanego.

31. Niechaje wysawiaj
przed Panem miosierdzie je-

go, a dziwne sprawy jego przed

synami ludzkimi.

32. Niech go wywyszaj w
zgromadzeniu ludu, aw radzie

starców niechaj go chwal .

33. Obraca rzeki w pustyni,

a potoki wód w susz

;

34. Ziemi urodzajn obraca

w niepodn dla zoci tych,

którzy w niej mieszkaj.

35. Pustynie obracawjeziora,

a ziemi such w strumienie

wód.

36. 1 osadzaw nich godnych,

aky zakadali miasta ku mie-

szkaniu
;

37. Którzy posiewaj pole, a

sadz winnice, i zgromadzaj

sobie poytek z urodzaju.

38. Takci im on bogósawi,

e si bardzo rozmnaaj, a do-

bytku ich nie umniejsza.

39. Ale podczas umniejszeni

i ponieni bywaj okrucie-

stwem, ndz, i utrapieniem

;

40*. Gdy wylewa wzgard na

ksit, dopuszczajc, abyb-
dzili po puszczy bezdronej.

41. Onci ndznego z utrapie-

nia podnosi, i rozmnaa ro-

dzin jego jako trzod.

42. To widzc uprzejmi roz-

wesel si, a wszelka niepra-

wo zatka usta swe.

43. Ale któ jest tak mdry,,

aby to upatrywa, i wyrozu-
miewa wszystkie litoci Pa-
skie ?

psalm cvm. x

1. Pie psalmu samego Da-

wida.

2. Gotowe jest serce moje,

Boe ! piewa i wysawia ci

bd, take i chwaa moja.

3. Ocue si lutnio i harfo!

gdy na witaniu powstaj.

4. Wysawia cibd midzy
ludmi, Panie ! abdpiewa
midzy narodami.

5. Albowiem wiksze jest nad

niebiosa miosierdzie twoje, i

a pod oboki prawda twoja.

6.Wywysze si nad niebiosa,

o Boe ! a nad wszystk ziemi

chwaa twoja.

7. Niech bd wybawieni u-

miowani twoi
;
zachowaje ich
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prawic swoj, a wysuchaj
mi.
8. Bóg mówi przez witobli-

woó swoj; dlatego si wese-

li bd, e rozdziel Sychem,

a dolin Sukkot rozmierz.

9. Moje jest Galaad, mój i

Manases, a Efraimmocgowy
moj ej

,
Juda zakonodawca mój

.

10. Moab jest miednic do

umywania mego, na Edoma
porzuc obuwie moje; prze-

ciwko Filistynom trbi bd.
11. Któ mi zaprowadzi do

miasta obronnego? Któ mi
przywiedziea do ziemi Edom-
skiej ?

12. Izali nie ty, oBoe ! który
nas by odrzuci, a nie wycho-

dzie, o Boe ! z wojskami na-

szemi ?

13. Daje nam pomoc z uci-

sku;' albowiem omylna jest

pomoc ludzka.

14. W Bogu sobie mnie po-

czyna bdziemy, a on podep-

cze nieprzyjació naszych.

PSALM CIX.

1. Przedniejszemu piewako-
wi psalm Dawidowy.

0 Boe chway mojej ! nie

milcz

;

2. Bo si usta niepohonego,

1 ustakamliwe przeoiwko’mnie

otworzyy; mówili przeciwko

mnie jzykiem kamliwym,
3. A sowy jadowitemi ogar-

nli mi, walczc przeciwko

mnie bez wszelkiej przyczyny.

-4. Przeciwili mi si za mio
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moj, chociaem si za nieb

modli.

5. Uddawaj mi zem za do-

bre; a nienawici za mio
moj.
6. Postawe nad nim bezbo-

nika, a przeciwnik niech sto]

po prawej rce jego.

7. Gdy przed sdem stanie,

niech wynijdzie potpionym
a modlitwa jego niech si w
grzech obróci.

8. Niech bd dni jego kró-

tkie, aprzeoestwojego nieci

inny wemie.
9. Niech dzieci jego bd^

sierotami, a ona jego wdow.
10. Niech bd biegunami

:

tuaczami synowie jego, nieci

ebrz, a niech ebrz wycho-

dzc z pustek swoich.

11. Niech lichwiarz zaap]

wszystko, co jest jego, a nieci

obcy rozchwyc prac jego.
’

'

12. Niech nie bdzie, ktobj?

mu miosierdzie pokaza, nieci

nie bdzie, ktoby si zmiowa?

nad sierotami jego.

13. Potomkowie jego nieci

z korzenia wycici bd; w
drugiem pokoleniu niech b

;

dzie wygadzone imi ich. «
14. Niech przyjdzie na pa-

mi nieprawo przodków je-

go przed Panem, a grzech

matki jego niechaj nie bdzie

zgadzony.
15. Niech bd przed Panem

ustawicznie, aby wygadzi %

ziemi pamitk ich,

16. Przeto, e nie pamita?
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aby czyni miosierdzie, ale

przeladowa czowieka ndz-

nego i ubogiego, a tego, który

by serca utrapionego, chcia

zamordowa.

17. Poniewa umiowa prze-

klstwo, nieche przyjdzie na

niego
;
niechcia bogosawie-

stwa, nieche bdzie oddalone

od niego.

18. A tak niech bdzie oble-

czony w przeklstwo, jako w
szat swoj; a niech wnijdzie

jako woda we wntrznoci je-

go, a jako olej w koci jego.

19. Niech mu to bdzie jako

aszcz do przyodziania, a ja-

o pas dla ustawicznego opa-

sywania.

20. Takowa zapata niech b-
dzie przeciwnikom moim od

Pana, i tym, którzy le mó-
wi przeciwko duszy mojej.

21. Ale ty, Panie! o Panie!

uyj nademn litoci dla imie-

nia twego
;
a i dobre jest mi-

osierdzie twoje, wyrwijemi.

22. Bomci ja jest ubogi . i

ndzny, a serce moje zranione

jest w wntrznociach moich.

23. Jako cie, który ustpu-
je, uchodzi musz; zganiaj

mi jako szaracz.

24. Kolana moje upadaj od

postu, a ciao moje wychudo
z tustoci.

25. Nadto staem si im po-

miewiskiem
;
gdy mi widz,

kiwaj gowami swemi.

26. Wspomóe mi, o Panie,
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Boe mój! zachowaj mi we-

dug miosierdzia swego,

27. Tak, aby pozna mogli,

i to rka twoja, ae ty, Pa-

nie ! to uczyni.

28. Nieche oni przeklinaj,

ty bogosaw; którzy powstali,

niech bd zawstydzeni, aby

si weseli suga twój.

29. Niech bd przeciwnicy

moi w hab obleczeni, a niech

si przyodziej, jako pasz-

czem, zelywoci swoj.

30..Bd Pana wielce wysa-
wia usty swemi, a w poród
wielu chwali go bd.
31. Przeto, e stoi po prawej

stronie ndznemu, by go wy-

bawi od tych, którzy osdza-

j dusz jego.

PSALM CX.

1. Psalm Dawidowy.

Ezek Pan Panu memu: Sid
po prawicy mojej, dokd nie

poo nieprzyjació twoich

podnókiem nóg twoich.

2. Lask mocy twojej pole
Pan z Syonu, mówic : Panuj

wporód nieprzyjació twoich.

3. Lud twój bdzie dobro-

wolny w dzie zwycistwa

twego, w ozdobie witobli-

woci, a rozrodzi si pód twój

z ywota jako rosa na wita-

niu.

4. Przysig Pan, a nie b-
dzie tego aowa, mówic:
Ty jest kapanem na wieki

wedug porzdku Melchisede-

cliowego.
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5. Pan po prawicy twojej

potrze królów w dzie gniewu
swego.

6. Bdzie sdzi narody, i

wszystko napeni trupami
;

po-
tucze gow nad wiel ziem
panujc.
7. Z strumienia na drodze
pi bdzie; przeto wywyszy
gow.

PSALM CXI.

1. Halleluja.

Bd wysawia Pana caem
sercem w radzie szczerych, i

w zgromadzeniu.

2. Wielkie sprawy Paskie,
jawne u wszystkich, którzy
si w nich kochaj.

3. Chwalebne i ozdobne dzie-

o jego, a sprawiedliwo jego
trwa na wieki.

4. Pamitk cudów swoich
uczyni miosierny a litociwy
Pan.

5. Da pokarm tym, którzy
si go boj, pamitajc wie-

cznie na przymierze swoje.

6. Moc spraw swoich oznaj-

mi ludowi swemu, dawszy im
dziedzictwo pogan.

7. Uczynki rk jego prawda
i sd

;
nieodmienne s wszyst-

kie przykazania jego,

8. Utwierdzone na wieki wie-

czne, uczynione w prawdzie i

w szczeroci.

9. Wykupienie posawszy lu-

dowi swemu, przykaza na
Iwieki strzedz przymierza swe-

go
;
wite i straszne jest imi<

jego.

10. Pocztek mdroci jes

boja Paska; rozumu do
brego nabywaj wszyscy, któ
rzy rozkazanie Paskie czy
ni; chwaa jego trwa na wie
ki.

PSALM CXII.

1. Halleluja.

Bogosawionym, który si
Pana boi, a w przykazaniacb
jego ma wielkie kochanie.
2. Mone bdzie na ziemi na-

sienie jego
;
rodzina szczerych

bogosawiona bdzie.
3. Majtno i bogactwa s
w domu jego, a sprawiedli-

wo jego trwa na wieki.

4. Szczerym w ciemnociach
wiato wschodzi; askawy,
miosierny, i sprawiedliwy jest

Bóg.

5. Dobry czowiek litoci-

wym jest, i poycza, a rzeczy

swe miarkuje rozsdkiem. <

6. Bo na wieki nie bdzie po-t

ruszony; w pamici wiecznej

bdzie sprawiedliwy.

7. Syszc ze nowiny, nie

boi si
;
stateczne serce, jego?

ufa w Panu.
8. Umocnione serce jego nie

boi si, a oglda pomst nad
nieprzyjaciómi swymi.
9. Rozprasza, i daje ubogim ;'

sprawiedliwo jego trwa na-

wieki; róg jego wywyszy si;

w sawie.

10. Widzc to niepobony,;
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bdzie si gniewa, i zbami
swemi zgrzyta, i schnc b-
dzie

;
do niepobonych zgi-

nie.

PSALM CXIIL

1. Halleluja.

ChwalciesudzyPascy,chwal-
cie imi Paskie.
2. Niechaj bdzie imi Pa-

skie bogosawione, odtd a
na wieki.

3. Od wschodu soca, a do

zachodu jego, niech bdzie
chwalebne imi Paskie.

4. Pan jest nad wszystkie

;

narody wywyszony; chwaa
jego nad niebiosa.

5. Któ taki, jako Pan Bóg
nasz, który mieszka na wyso-

koci ?

:

6. Który si znia, aby wi-

j

dzia, co jest na niebie i na

!

ziemi.

7. Podnosi z prochu ndzne-

|

go, a z gnoju wywysza ubo-

giego,

8. Aby go posadzi z ksi-
tami, z ksitami ludu swe-

go;
'

9. Który sprawia, e niepo-
dna w domu bywa matk we-

selc si z dziatek. Halleluja.

PSALM CXIV.

Gdy wychodzi Izrael z Egiptu
i dom Jakóbowy z narodu
obcego,

2. Sta si Judapowiceniem
jego, Izrael panowaniem jego.
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3. To widzc morze, ucieko,

a Jordan wróci si nazad.

4. Góry skakay jako bara-

ny, pagórki jako jagnita.

5. Morze! có ci si stao,

ie ucieko? O Jordanie! e
si nazad wróci?
6. Góry ! ecie skakay jako

barany? pagórki! jakojagni-
ta?

7. Przed obliczem Paskiem
zadraa ziemia, przed obli-

czem Boga Jakóbowego.
8. Który obraca opok w

jezioro wód, a krzemie w
ródo wód.

PSALM CXV.

Nie nam, Panie ! nie nam, ale

imieniowi twemu daj chwa
dla miosierdzia twego, i dla

prawdy twojej.

2. Czemu maj mówi po-

ganie: Gdzie teraz jest Bóg
ich ?

3. Wszake Bóg nasz jest na
niebie, czynic wszystko, co

mu si podoba.

4. Ale bawany ich s srebro

i zoto, robota rk ludzkich.

5. Usta maj, a nie mówi;
oczy maj, a nie widz.
6. Uszy maj, a nie sysz;

nozdrze maj, a nie woniej.
7. ftce maj, a nie macaj;

nogi maj, a nie chodz, ani

woaj gardem swojem.

8. Niech im podobni bd,
którzy je czyni, i wszyscy,

którzy w nich ufaj.

9. Izraelu! ufaj w Panu; bo
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on jest pomocnikiem ich i

tarcz ich.

10. Domie Aaronowy! ufaj-

cie w Panu: on jest pomocni-
kiem, i tarcz ich.

11. Którzy si boicie Pana,
ufajcie w Panu: on jest po-
mocnikiem i tarcz ich.

12. Pan bdzie pamita na
nas, bdzie bogosawi; b-
dzie bogosawi domowi Iz-

raelskiemu, bdzie bogosa-
wi domowi Aaronowemu.
13. Bdzie bogosawi tym,

którzy si boj Pana, maym
i wielkim.

.14. Rozmnoy was Pan, was
i synów waszych.

15. Bogosawienicie wy od
Pana, który stworzy niebo i

ziemi.

16. Niebiosa s niebiosa Pa-
skie; ale ziemi da synom
ludzkim.

17. Umarli nie bd chwalili
Pana, ani kto z tych, co zst-
puj do miejsca milczenia.

18. Al© my bdziemy bogo-
sawili Panu, odtd a na wie-
ki. Halleluja.

PSALM CXVI.

Miuj Pana, i wysucha
gos mój, i proby moje.
2. Albowiem nakoni ucha

swego ku mnie, gdym go wzy-
wa za dni moich.
3. Ogarny mi byy bole-

ci mierci, a utrapienia grobu
zjy mi

;
ucisk i bole przy-

sza na mi.

4. I wzywaem imienia Pa-
skiego, mówic : Prosz, o Pa-
nie! wybaw dusz moj.
5. Miociwy Pan i sprawie-

dliwy, Bóg nasz litociwy.

6. Pan prostaczków strzee;
byem uciniony, a wspomóg
mi.
7. Nawró si, duszo moja!

do odpocznienia swego
;
albo-

wiem ci Pan dobrze uczyni.

8. Bo wyrwa dusz moj od
mierci, oczy moje od paczu,
nog moj od upadku.

9. Bd chodzi ustawicznie
przed oblicznoci Pask w
ziemi yjcych.

10.
.

Uwierzyem, dlategom
mówi, chociaem bardzo by
utrapiony.

11. Jam by rzek w zatrwo-
eniu mojem: Wszelki czo-
wiek kamca.
12. Có oddam Panu za

wszystkie dobrodziejstwa je-,

go, które mi uczyni?

13. Kielich obfitego zbawie-
nia wezm, a imienia Paskie-:
go wzywa bd.
14. luby moje oddam Panu,

a to zaraz przed wszystkim,
ludem jego.

15. Droga jest przed oczyma'
Paskiemi mier witych je-

go-

16. O mój Panie ! em ja su-

g twoim, jam sug twoim,

,

synem zuebnicy twojej, roz-
;

wizae swizki moje.

17. Tobie ofiarowa bd !
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ofiar chway, i imienia Pa-
skiego wzywa bd.
18. luby moje oddam Pa-

nu, a to zaraz przed wszyst-

kim ludem jego,

19. W przysionkach domu
Paskiego, w porodku ciebie,

Jeruzalemie ! Halleluja.

PSALM cxvn.

Chwalcie Pana wszystkie na-

rody ! chwalcie go wszyscy lu-

dzie !

2. Albowiem rozszerzone jest

nad nami miosierdzie jego, a
prawdaPaska trwa na wieki.

Halleluja.

PSALM cxvin.

"Wysawiajcie Pana, albowiem
dobry; albowiem nawieki trwa
miosierdzie jego.

2. Rzecz teraz, Izraelu! e
na wieki miosierdzie jego.

3. Rzecz teraz, domie Aarono-
wy ! e na wieki miosierdzie
jego.

4. Rzeczcie teraz, którzy si
boicie Pana, e na wieki mio-
sierdzie jego.

5.W ucisku wzywaem Pana

;

wysucha mi, i na prze-

strzestwie postawi mi Pan.
6. Pan jest zemn, nie bd

si ba, eby mi co uczyni
czowiek.

7. Pan jest zemn midzy po-
* mocnikami mymi; przeto ja

^
ogldam pomst nad tymi,

' którzy mi maj w nienawici.

p.

8. Lepiej mie nadziej w
Panu, nieli ufa w czowieku.

9. Lepiej mie nadziej w
Panu, nieli ufa w ksi-
tach.

10. Wszystkie narody ogar-

ny mi
;
ale w imieniu Pa-

skiem wygubiem ich.

11. Czstokro mi ogarn-

y; ale w imieniu Paskiem
wygubiem ich.

12.Ogarnymi jako pszczo-

y, ale zgasy jako ogie z cier-

nia, bo w imieniu Paskiem
wytraciem ich.

13. Bardzo potnie na mi
naciera, abym upad

;
ale Pan

poratowa mi.
14. Pan jest moc moj. i

pieni moj; on by moim
wybawicielem.

15. Gos wykrzykania i zba-

wienia w przybytkach spra-

wiedliwych, prawica Paska
dokazaa mocy

;

16. Prawica Paska wywy-
szya si; prawica Paska do-

kazaa mocy.
17. Nie umr, ale bd y,

abym opowiada sprawy Pa-
skie.

18. Pokaraci mi Pan sro-

dze
;
ale mi na mier nie po-

da.
19. Otwórzcie mi bramy spra-

wiedliwoci, a wszedszy w nie

bd wysawia Pana.

20. Ta jest brama Paska,
któr sprawiedliwi wchodz.
21. Tu ja ciebie wysawia

Gr
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bd; bo mi wysucha, i

bye wybawicielem moim.
22. Kamie, który odrzucili

budujcy, uczyniony jest go-*w wgieln,
23. Od Pana si to stao, a

jest dziwno w oczach naszych.

24. Tenci to dzie, który u-

czyni Pan; rozweselmy si,

a rozradujmy si we.
25. Prosz, Panie ! zachowaj-

e teraz
;
prosz, Panie ! zdarz

teraz.

26. Bogosawiony
,

który
przychodzi w imi Paskie;
bogosawimy wam z domu
Paskiego.
27. Bógci Panem, onci nas

owieci
;
przywicie baranki

powrozami ku ofierze a do
rogów otarza.

28. Ty jest Bóg mój
;

prze-

to ci wysawia bd, Boe
mój ! wywysza ci bd.
29.Wysawiajcie Pana, albo-

wiem jest dobry; albowiem
na wieki miosierdzie jego.

PSALM CXIX.

Bogosawieni, którzy yj
bez nagany, którzy chodz w
zakonie Paskim,
2.Bogosawieni, którzy strze-

g wiadectwjego, i którzy go
ze wszystkiego serca szukaj;
3. 1 którzy nie czyni niepra-

woci, ale chodz drogami
jego.

4. Ty przykaza, aby pilnie

strzeono rozkaza twoich.

5. Oby wyprostowane byy
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drogi moje ku przestrzeganiu

praw twoich!

6. Tedy nie bd zawstydzo-
ny, gdy si bd oglda na
wszystkie rozkazania twoje.

7. Bd ci wysawia w szcze-

roci serca, gdy si naucz
praw sprawiedliwoci twojej.

8. Ustaw twoich z pilnoci
strzedz bd; tylko mi nie

opuszczaj.

9. Jakim sposobem oczyci
modzieniec cieszk swoj?
Gdy si zachowa wedug so-
wa twego.

10. Ze wszystkiego serca me-
go szukam ci

;
nie dopuszczaj

-

e mi bdzi od rozkaza
twoich.

11. W sercu mojem skadam
wyroki twoje, abym nie zgrze-

szy przeciwko tobie.

12.

Bogosawiony ty, Panie

l

naucze mi ustaw twoich.

13. Wargami mojemi opo-

wiadam wszystkie sdy ust

twoich.

14. W drodze wiadectw two-'

ich kocham si wicej, ni we
wszystkich bogactwach.

15. O przykazaniach twoich

rozmylam, i przypatruj si
drogom twoim.

16. W ustawach twoich ko-

cham si, i nie zapominam
sów twoich.

17. Daruj to sudze twemu,!

abym y, a przestrzega sów'

twoich.

18. Odso oczy moje, abym?
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si przypatrzy dziwom z za-

konu twego.

19. Jestemgociem na ziemi

;

nie ukrywaj przedemn roz-

kaza twoich.

20. Omdlewa dusza moja,

pragnc sdów twoich na ka-

dy czas.

21. Wytracie pysznych

;

przeklci s ci, którzy bdz
od rozkaza twoich.

22. Oddal odemnie pohabie-
nie i wzgard, gdy strzeg

wiadectw twoich.

23. I ksita zasiadaj, a

mówi przeciwko mnie
;
wszak-

e suga twój rozmyla w usta-

wach twoich.

24. wiadectwa twoje zaiste

s mojem kochaniem, i radca-

mi mymi.

25. Przylgna do prochu du-

sza moja; oywe mi wedug
sowa twego.

26. Drogi moje rozpowiedzia-

em, a wysuchae mi
;
naucz

mi ustaw twoich.

27. Daj
,
abym zrozumia

drog rozkaza twoich, ae-
bym rozmyla o dziwnych
sprawach twoich.

28. Rozpywa si od smutku
dusza moja; utwierde mi
wedug sowa twego.

29. Drog kamliw oddal
odemnie, a zakonem twoim
udaruj mi.
30. Obraem drog prawdy,

asdy twoje przekadam sobie.

31. Przystaem do wiadectw

twoich
;
Panie ! nie zawstydzaj-

e mi.
32. Drog przykaza twoich

pobie, gdy rozszerzysz serce

moje.

33. Naucz mi, Panie ! drogi

ustaw twoich, abd jej strzeg

a do koca.

34. Daj mi rozum, abym
strzeg zakonu twego, aebym
go przestrzega ze wszystkiego

serca.

35. Daj, abym chodzi cie-

szk przykaza twoich, gdy
w tern jest upodobanie moje.

36. Nako serce moje do
wiadectw twoich, a nie do

akomstwa.

37. Odwró oczy moje, aby
nie patrzay na marno; na

drodze twojej oyw mi.
38. Utwierd wyrok twój su-

dze twemu, który si odda
bojani twojej.

39. Oddal odemnie poha-
bienie moje, którego si boj;
bo sdy twoje dobre.

40. Oto pragn rozkaza
twoich

;
w sprawiedliwoci two-

jej oyw mi.

41. Niech na mi przyjd
litoci twoje, Panie ! i zbawie-

nie twoje wedug wyroku
twego.

42. Tak abym odpowied
móg da sam rzecz temu,

który mi urga, gdy ufam w
sowie twojem.

43. A nie wyjmuj z ust moich
sowa najprawdziwszego; al-
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bowiem sdów twoich ocze-

kuj.
44. I bd strzeg zakonu

twego zawsze, a na wieki wie-

czne.

45. A ustawicznie bd cho-

dzi na przestrzestwie, bom
si dopyta rozkaza twoich.

46. Owszem, bd mówi o

wiadectwach twoich przed
królmi, a nie bd zawsty-
dzony.

47. Bom si rozkocha w
przykazaniach twoich, którem
umiowa.
48. Przyo i rce moje do

rozkaza twoich, które miu-
j, a bd rozmyla o usta-

wach twoich.

49. Wspomnij na sowo wy-
rzeczone do sugi twego, któ-

reme mi ubezpieczy.

50. To pociecha moja w
utrapieniu mojem, e mi wy-
rok twój oywia.

51. Pyszni bardzo si ze mnie
namiewaj; wszake si od
zakonu twego nie uchylam.

52. Bo pamitam na sdy
twoje wieczne, Panie ! któremi
si ciesz.

53. Strach mi ogarn nad
niezbonymi, którzy opuszcza-

j zakon twój.

54. S mi ustawy twoje pie-

niami w domu pielgrzymstwa
mego.

55. Wspominam sobie i w no-

cy naimi twoje, Panie ! i strze-

g zakonu twego.

56. To mam z tego, e prze-

strzegam przykaza twoich.

57: Rzekem : Panie ! to jest

czstka moja, przestrzega
sów twoich.

58. Modl si przed obliczem
twojem ze wszystkiego serca;

zmiuje si nademn wedug
sowa twego.

59. Uwayem w mylach
drogi moje, a obróciem nogi

moje ku wiadectwom twoim.
60. Spiesz si, a nie omie-

szkuj przestrzega rozkaza
twoich.

,

61. Hufy niepobonych zu-
piy mi; ale na zakon twój

nie zapominam.
62. O pónocy wstaj, abym

ci wysawia w sdach spra-

wiedliwoci twojej.

63. Jestem towarzyszem
wszystkich, którzy si ciebie

boj, i tych, którzy przestrze-'

gaj przykaza twoich.

64. Panie
!

pena jest ziemia'

miosierdzia twego
;
naucze’

mi ustaw twoich.
]

65. askawie postpi ze su-

'

g twoim, Panie ! wedug so-
wa twego.

66. Dobrego rozumu i umie-*

jtnoci naucz mi; bom przy- ;

kazaniom twoim uwierzy.
67. Pierwej niem si by u-

.

niy, bdziem
;
ale teraz wy-

roku twego przestrzegam.

68. Dobry ty i dobrotliwy
; j

naucze mi ustaw twoich.

69. Uknowali hardzi kam- i

stwo przeciwko mnie; ale ja

,

i
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ze wszystkiego serca strzeg
przykaza twoich.

70. Serce ich zatyo jako sa-

do
;
ale si ja zakonem twoim

ciesz.

71. Jest mi to ku dobremu,
em by utrapiony, abym si
nauczy ustaw twoich.

72. Lepszy mi jest zakon ust

twoich, nieli tysice zota i

srebra.

73. Rce twoje uczyniy mi,
i wyksztatoway mi; daje
mi rozum, abym si nauczy
przykaza twoich;

74. Aby si radowali bojcy
si ciebie, ujrzawszy mi, e
na sowo twoje oczekuj.

75. Znam, Panie ! i s spra-

wiedliwe sdy twoje, a ie
mi susznie utrapi.

76. Niechaje mi, prosz,
ucieszy miosierdzie twoje we-

dug wyroku twego, który
uczyni sudze twemu.

77. Nieche na mi przyjd
litoci twoje, abym y; bo za-

kon twój jest kochaniem mo-
jem.

78. Niech bd zawstydzeni

pyszni, przeto, e mi chytrze

podwróci chcieli
;
ale ja roz-

mylabd w przykazaniach
twoich.

79. Niech si obróc do mnie,

którzy si ciebie boj, i którzy
znaj wiadectwa twoje.

80. Niech bdzie serce moje
uprzejme przy ustawach two-

ich,abym nieby zawstydzony.

81. Tskni dusza moja po

zbawieniu twojem, oczekuj
na sowo twoje.

82. Ustay oczy moje, czeka-

jc wyroku twego, gdy mó-
wi: Kiedy mi pocieszysz?

83. Chociaem jest jako na-

czynie skórzane w dymie,
wszakem ustaw twoich nie

zapomnia.
84. Wiele bdzie dni sugi

twego? kiedy sd wykonasz
nad tymi, którzy mi przela-

duj?
85. Pyszni pokopali mi doy,

co nie jest wedug zakonu
twojego.

86. Wszystkie przykazania
twoje s prawd; bez przyczy-

ny mi przeladuj; ratuje
mi.
87. Bez maa mi ju wni-

wecz nie obrócili na ziemi
;
a

wszakem ja nie opuci przy-

kaza "twoich.

88. Wedug miosierdzia twe-

go oyw mi, abym strzeg
wiadectwa ust twoich.

89. O Panie! sowo twoje
trwa na wieki na niebie.

90. Od narodu do narodu
prawda twoja; ugruntowae
ziemi, i stoi.

91.Wedug rozrzdzenia twe-
go trwa to wzystko a do dnia
tego; wszystko to zaiste jest

ku subie twojej.

92. By by zakon twój nie

by kochaniem mojem, dawno-
bym by zgin w utrapieniu
mojem.
93. Na wieki nie zapomn
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na przykazania twoje, gdye
mi w nich oywi.
94. Twójcim ja, zachowaje
mi

;
bo przykaza twoich

szukam.
95. Czekaj na mi niezboni-

cy, aby mi zatracili
;
ale ja

wiadectwa twoje uwaam.
96. Wszelkiej rzeczy koniec

widz; ale przykazanie twoje

bardzo szerokie.

97. O jakom si rozmiowa
zakonu twego ! tak, i kade-
go dnia jest rozmylaniem
mojem.
98. Nad nieprzyjació moich
mdrszym mi czynisz przy-

kazaniem twojem; bo je mam
ustawicznie przed sob.
99. Nad wszystkich nauczy-

cieli moich staem si rozu-

mniejszym
;

bo wiadectwa
twoje s rozmylaniem mo-
jem.

100. Nad starców jestem roz-

tropniejszy; bo przykaza two-

ich przestrzegam.

101. Od wszelkiej zej drogi

zawcigam nogi swoje, abym
strzeg sowa twego.

102. Od sdów twoich nie

odstpuj, przeto, e ich ty

mnie uczysz.

103. O jak s sodkie sowa
twoje podniebieniu memu! nad
miód s sodsze ustom moim.

104. Z przykaza twoich na-

byem rozumu
;

przeto mam
w nienawici wszelk cieszk
obdliw.
105. Sowo twe jest pocho-

dni nogom moim, a wiato-
ci cieszce mojej.

106. Przysigem i uczyni
temu dosy, e bd strzeg
sdów sprawiedliwoci twojej.

107. Jestem bardzo utrapio-

ny; o Panie! oyw mi we-
dug sowa twego.

108. Panie ! dobrowolne lu-
by ust moich przymij prosz
za wdziczne, a sdów twoich
naucz mi.
109. Dusza moja jest w usta-

wicznym niebezpieczestwie

;

wszake na zakon twój nie za-

pominam.
110. Sido na mi niezboni-

cy zastawili; lecz ja si od
przykaza twoich nie obdz.
111. Za dziedzictwo wieczne

wziem wiadectwa twoje
;
bo

s radoci serca mego.

112. Nakoniem serca mego’
ku wykonywaniu ustaw two-

ich ustawicznie, i a do koca
(ywota).

113. Wymysy mam w nie-'

nawici, a zakon twój miuj.'

114. Ty jest ucieczk moj
i tarcz moj; na sowo twoje

oczekuj.

115. Odstpcie odemnie zo- ;

nicy, abym strzeg rozkaza-

nia Boga mojego.

116. Utwierde mi wedug
sowa twego, abym y, a nie

zawstydzaj mi w oczekiwa-

niu mojem.
117. Podpieraj mi, abym"
by zachowany, i rozmyla;
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w ustawach twoich ustawi-

cznie.

118. Podeptae wszystkich,

którzy si obdzili od ustaw

twoich; albowiem jest kamli-

wa zdrada ich.

119. Odrzucasz jako zuelic

wszystkich niezboników zie-

mi; dla tego miuj wiade-

ctwa twoje.

120. Dry od strachu przed

tob ciao moje
;
bo si sdów

twoich lkam.
121. Czyni sdy i sprawie-

dliwo: nie podawaje mi
tym, którzy mi gwat czyni.

122. Zastp sam sug twego

ku dobremu, aby mi hardzi

nie potoczyli.

123. Oczy moje ustay, cze-

kajc na zbawienie twoje, i na

wyrok sprawiedliwoci twój ej.

124. Obchod si z sug
twoim wedug miosierdzia

twego, a ustaw twoich naucz

mi.
125. Sugamci ja twój, daje

mi zrozumienie, abym umia
wiadectwa twoje.

126. Czasci ju, aby czyni

Panie ! albowiem wzruszono

zakon twój.

127. Dlatego umiowaem
rozkazania twoje nad zoto, a

nad zoto najwyborniejsze.

128. Przeto, e wszystkie

przykazania twoje, wszystkie

rawdziweby uznaj, awszel-

ie cieszki obdliwe mam w
nienawici.

129. Dziwne s wiadectwa

twoje; przeto ich strzee du-

sza moja.

130. Pocztek sów twoich

owieca i daje rozum prosta-

kom.
131. Usta moje otwieram i

dysz; albowiemem przyka-

za twoich pragn.
132. Wejrzyje na mi, a

zmiuj si nademn wedug
prawa tych, którzy miuj
imi twoje.

133. Drogi moje utwierd w
sowie twojem, a niech nade-

mn nie panuje adna niepra-

wo.
134. Wybaw mi od ueini-

nia ludzkiego, abym strzeg

rozkaza twoich.

135. Rozwie nad sug
twoim oblicze twoje, a naucz

mi ustaw twoich.

136. Strumienie wód pyn
z oczów moich dla tych, któ-

rzy nie strzegli zakonu twego.

137. Sprawiedliwy ty, ra-

nie! i prawdziwy w sdach
twoich.

138. Przykazae sprawiedli-

we wiadectwa twoje, i wielce

prawdziwe.

139. Zniszczyami gorliwo
moja, i zapominaj na sowo
twoje nieprzyjaciele moi.

140. Doskonale s dowiad-
czone sowa twoje

;
dlatego si

suga twój w nich rozkocha.

141. Jam maluczki i wzgar-

dzony
;

wszake przykaza
twoich nie zapominam.

142. Sprawiedliwo twoja
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sprawiedliwo wieczna, a za-
kon twój prawda.
143. Ucisk i utrapienie przy-

szo nami
;
przykazania twojes kochaniem mojem.

144. Sprawiedliwo wia-
dectw. twoich trwa na wieki;
daj mi rozum, ay bd.
145. Woam ze wszystkiego

serca, wysuchaje mi, o Pa-
nie ! a bd strzeg ustaw two-
ich.

146. Woam do ciebie, za-
cnowaje mi, a bd pilen
wiadectw twoich.

147. Uprzedzam ci na wi-
taniu i woam, na sowo twoje
oczekujc.
148. Uprzedzaj stra nocn

oczy moje, przeto, abym roz-
myla o wyrokach twoich.

149. Panie
!
gos mój usysz

wedug miosierdzia twego

;

wedug sdu twego oyw mi.
150. Przybliaj si, którzy

naladuj zoci, ci, którzy si
od zakonu twego oddalili.

151. Blisko ty jest, Panie!
a wszystkie przykazania twoje
s prawd.
152. Dawno to wiem o wia-

dectwach twoich,e jena wie-
ki ugruntowa.

153. Obacz utrapienie moje,
a wyrwij mi

;
bom na zakon

twój nie zapomnia.

154. Sta przy sprawie mo-
jej, a obro mi; dla sowa
twego oyw mi.
155. Daleko jest od nie-

zboników zbawienie; bo sie

nie badaj o ustawach twoich
156. Wielkie s litoci twoje.

Panie! wedug sdów twoich
oyw mi.
157. Wiele jest przela-

dowców moich i nieprzyjació
moich

; wszake od wiadectw
twoich nie uchylam si.
158. Widziaem przestpców,

i mierziao mi to, e wyroku
twego nie przestrzegali.

159.
.

Obacze Panie ! i roz-
kazania twoje miuj; wedug
miosierdzia twego oyw mi.
160. Najprzedniejsza rzecz

sowa twego jest prawda, a na
wieki trwa wszelki sd spra-
wiedliwoci twojej.

161. Ksita mi przela-
duj bez. przyczyny

; wszake
sów twoich boi si serce moje.
162. Ja si wesel z wyroku

twego, tak jako ten, który’
znajduje wielkie korzyci.
163. Ale nienawidz kam-

”

stwa, i brzydz si niem
;
ale <

zakon twój miuj. *

164. Chwal ci siedm kro
przez dzie, dla sdów twoich
sprawiedliwych.

165. Pokój wielki dajesz tym,
f

którzy miuj zakon twój, a
?

nie doznawaj adnego obra-
enia.

166. Panie ! oczekuj zbawie-
nia twego

;
a przykazania two-

je wykonywam.
167. Przestrzega dusza moja i

wiadectw twoich; albowiem '

je bardzo miuj.
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168. Przestrzegam przykaza

twoich i wiadectw twoich
;
al-

bowiem wszystkie drogi moje
s przed tob.
169. Panie ! niech si przybli-

y woanie moje przed oblicze

twoje; wedug sowa twego
daj mi zrozumienie.

170. Niech przyjdzie proba
moja przed twarz twoj, a we-
dug obietnicy twojej wyrwij
mi.
171. Chwa wydadz wargi

moje, gdy mi nauczysz ustaw
twoich.

172. Opowiada bdzie jzyk
mój wyroki twoje

;
bo wszyst-

kie przykazania twojes spra-

wiedliwo.
173. Niech mi bdzie na po-

mocy rka twoja, gdyem so-

bie obra przykazania twoje.

174. Panie! zbawienia twego
pragn, a zakon twój jest ko-
chaniem mojem.
175.y bdzie dusza moja.

i bdzie ci chwalia, a sdy
twoje bd mi na pomocy.
176. Ba

c
dz jako owca zgu-

biona, szukaje sugi twego;
bo przykaza twoich nie za-

pominam.

PSALM CXX.
1. Pie stopni.

"Woaem do Pana w utra-

pieniu mojem, a wysucha
mi.

.

2. Wyzwól, Panie ! dusz mo-
j od warg kamliwych, i od
jzyka zdradliwego.

3. Có ci da, albo coc za po-
ytek przyniesiejzyk zdradli-

wy?
4. Który jest jako strzay

ostre mocarza, i jako wgle
jaowcowe.

5. Niestety mnie, em tak
dugo gociem w Mesech, a
mieszkam w namiotach Ke-
darskich.

6. Dugo mieszka dusza mo-
ja midzy tymi, którzy pokój
maj w nienawici.

7. Ja radz do pokoju; ale

gdy o tern mówi, oni do woj-
n7-

PSALM CXXL
1. Pie stopni.

Oczy moje podnosz na góry,
skdby mi pomoc przysza.

2. Pomoc moja jest od Pa-
na, który stworzy niebo i zie-

mi.
3. Nie dopuci, aby si za-

chwia miaa noga twoja
;
nie

drzemie stró twój.

4. Oto nie drzemie ani pi
ten, który strzee Izraela.

5. Pan jest stróem twoim;
Pan jest cieniem twoim po
prawej rce twej.

6. We dnie soce nie uderzy
na ci, ani miesic w nocy.

7. Pan ci strzedz bdzie od
wszystkiego zego; on duszy
twojej strzedz bdzie.
8. Pan strzedz bdzie wyjcia

twego i wejcia twego, odtd
a na wieki.
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PSALM CXXII.

1. Pie stopni Dawidowa.

Wesel si z tego, e mi po-
wiedziano : Do domu Paskie-
go pójdziemy.

2. Ze stany nogi nasze w
bramach twoich, o Jeruzale-

mie

!

3. O Jeruzalem piknie po-

budowane, jako miasto w so-

bie wespó spojone!

4. Bo tam wstpuj poko-
lenia, pokolenia Paskie, do
wiadectwa Izraelowego, aby
wysawiay imi Paskie.

5. Albowiem tam s posta-

wione stolice na sd, stolice

domu Dawidowego.
6. dajcie pokoju Jeruza-

lemowi, mówic: Niech si
szczci tym,którzy ci miuj.
7. Niech bdzie pokój w ba-

sztach twoich, a uspokojenie

w paacach twoich.

8. Dla braci moich i dla przy-

jació moich teraz ci bd -
da pokoju.

9. Dla domu Pana, Boga na-

szego, bd szuka twego do-

brego.

PSALM cxxin.
1. Pie stopni.

Do ciebie oczy moje podno-
sz, który mieszkasz w niebie.

2. Oto jako oczy sug pilnu-

j rk panów swych, i jako o-

czy dziewki pilnuj rki pani

swej, tak oczy nasze poglda-

123. 124. 125.

j na Pana, Boga naszego, a:

si zmiuje nad nami.

3. Zmiuj si nad nami, Pa
nie, zmiuj si nad nami

;
bo

my bardzo nasyceni wzgard
4. Bardzo jest nasycona du

sza nasza pomiewiskiem bez

bonych, i wzgard pysznych

PSALM CXXIV.
1. Pie stopni Dawidowa.

Gdyby by Pan z nami ni<

by, (powiedz teraz Izraelu!

2. Gdyby by Pan z nami ni<

by, gdy ludzie powstawa
przeciwko nam

:

3. Tedyby nas byli ywo po
arli w rozpaleniu gniewu swe
go przeciwko nam

;

4. Tedyby nas byy wodj
zabray, a strumie porwabj
by dusz nasz

;

5. Tedybybyy porway du
sz nasz one wody gwatc
wne.

6. Bogosawiony Pan, któr
nas nie poda na up zbon
ich.

7. Dusza nasza jako ptasz!
usza z sida ptaszników; si

do si potargao, a mym;
uszli.

8. Wspomoenie naszewimi
niu Paskiem, który stworzy

niebo i ziemi.

PSALM CXXV.
1. Pie stopni.

Którzy ufaj w Panu, s jaki

góra Syon, która si nie po-

ruszy, ale na wieki zostaje, i
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2. Jako okoo Jeruzalemu s
góry, tak Pan jest okoo ludu

swego, od tego czasu a i na
wieki.

3. Albowiem nie zostanie la-

ska niezboników nad losem

sprawiedliwych, by sn nie

cignli sprawiedliwi rk
swych ku nieprawoci.

4. Dobrze czy, Panie! do-

brym, i tym, którzys uprzej-

mego serca.

5. Ale tych, którzy si uda-
waj krzywemi drogami swe-

mi, niech zapdzi Pan z tymi,

którzy czyninieprawo
;
lecz

pokój niech bdzie nad Izrae-

lm.

PSALM CXXVL
1. Pie stopni.

Gdy za Pan nawróci poj-

manych z Syonu, bylimy ja-

ko ci, którym si ni.

2. Tedy byy napenione we-

selem usta nasze, a jzyk nasz

radoci
;
tedy mówiono mi-

dzy narodami : "Wielmone rze-

• czy Pan uczyni z nimi.

|

3. Wielmone rzeczy Pan u-

czyni z nami, z czegomy si
bardzo uradowali.

4. Przywróe za, o Panie

!

pojmanie nasze, jako strumie-

nie na poudnie.
5. Którzy siali ze zami,
bd z wykrzykaniem

;

6. Tam i sam chodzc z pa-
czem rozsiewa lud drogie na-

sienie; ale za przyszedszy z

126. 127. 128. 105
radoci znosi bdzie snopy
swoje.

PSALM CXXVH.
1 . Pie stopni dla Salomona.

Jeli Pan domu nie zbuduje,

próno pracuj ci, którzy go
buduj, jeli Pan nie bdzie
strzeg miasta, próno czuje

ten, który go strzee.

2. Próno macie rano wsta-

wa, dugo siada, ije chleb

boleci, poniewa Pan umio-
wanemu swemu sen daje.

3. Oto dziatki s dziedzi-

ctwem od Pana, a pód ywota
nagrod.
4. Jako strzay w rku mo-

carza, tak s dziatki, które

si darz.
5. Bogosawiony m, który

niemi napeni sajdak swój

;

nie bd zawstydzeni, gdy si
w bramie rozpiera bd z

nieprzyjaciómi swymi.

PSALM cxxvm.
1. Pie stopni.

Bogosawiony wszelki, któ-

ry si boi Pana, który chodzi
drogami jego.

2. Bo prace rk twoich po-

ywa bdziesz; bogosawio-
nym bdziesz, i bdzie si
dobrze dziao.

3. ona twoja bdzie jako
winna macica podna po bo-

kach domu twego
;

dziatki

twoje jako latorole oliwne

okoo stou twego.
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4. Oto takci bdzie ubogo-
sawiony ma, który si boi
Pana.

5. Nieche Pan bogosawi
z.Syonu, aby patrzy na do-
bro Jeruzalemskie po wszyst-
kie dni ywota twego.

6. I oglda synów synów
twoich, i pokój nad Izraelem.

PSALM CXXIX.

1. Pie stopni.

Bardzo mi utrapili zaraz od
modoci mojej, powidz teraz
Izraelu.

2. Bardzo mi utrapili od
modoci mojej, wszake mi
nie przemogli.

3. Po grzbiecie moim orali

oracze, i dugie przeganiali
brózdy swoje.

4. Ale Pan sprawiedliwy po-
przecina powrozy niezboni-

v ków.
5. Zawstydzeni i nazad obró-

ceni bd wszyscy, którzy
Syon maj w nienawici.

6.Bd jako trawa na dachu,
która pierwej, ni odronie,
usycha.

7. Z której eca nie moe
garci swej napeni

;
ani na-

rcza swego ten, który wie
snopy.

8. I mimo idcy nie rzek:
Bogosawiestwo Paskie
niech bdzie z wami; albo:
Bogosawimy wam w imieniu
PPaskiem.

I

129. 130. 131.

PSALM CXXX.
1-. Pie stopni.

Z gbokoci woam do ci

bie, o Panie!

2. Panie ! wysuchaj gosm
nako uszów twych do goi
prób moich.

3. Panie ! bdzieszli niepraw
ci upatrywa, Panie ! któ s

zostoi ?

4. Ale u ciebie jest odpus
czenie,' aby si ciebie bano.

5. Oczekuj na Pana; ocz
kuje dusza moja, i jeszc:

oczekuje na sowo jego.

6. Dusza moja oczekuje P
na, pilniej ni stra witani:
która strzee a do poranki

7. Oczekuje, Izraelu ! na P:
na; albowiem u Pana jest m
osierdzie, a obfite u niego ot

kupienie.

8. Onci sam odkupi Izrael
od wszystkich nieprawoci jf

go-

PSALM CXXXI. *

j

1. Pie stopni Dawidowa.

Panie! nie wynioso si serc
moje, ani si wyniosy ocz*

moje,, anim si kusi o rzecz;

wielkie, albo wysze nad t
ni mi naley.

2. Izalim nie pooy i ni'

uspokoi duszy mojej, jaki
dzieci odstawione od matk;
swej ! odstawionemu dzieci
ciu bya podobna we mni?
dusza moja.
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3. Mieje nadziej w Panu, o

-Izraelu ! odtd a na wieki.

, PSALM cxxxn.
1. Pie stopni.

]S!a.Dawida pomnij, Panie! i

na wszystkie utrapienia jego.

2. Który przysig Panu, a

i
lub uczyni mocarzowi Jakó-

[

bowemu, mówic

:

[
3. Zaiste nie wnijd do przy-

j

bytku domu mego, i nie wst-
pi na posanie oa mego

;

4. I nie pozwol snu oczom
moim, ani powiekom moim
drzemania,

5. Dokd nie znajd miejsca

dla Pana, na mieszkania mo-
carzowi Jakóbowemu.
6. Oto usyszawszy o niej w

Efracie, znalelimy j na po-

lach lenych.
7.Wnijdmy do przybytków

jego, a kaniajmy si u pod-
nóka nóg jego.

8. Powstae Panie ! a wnijd
do odpocznienia twego, ty, i

skrzynia monoci twojej.

9. Kapani twoi niech si
oblok w sprawiedliwo, a
wici twoi niech si rozra-

duj.
10. Dla Dawida, sugi twego,

nie odwracaj oblicza poma-
zaca twego.

11. Przysig Pan Dawidowi
prawd, a nie uchyli si od
oiej, mówic: Z owocu ywota
twego posadz na stolicy two-
jej.

12. Bdli strzegli synowie

twoi przymierza mojego, i

wiadectw moich, których ich

naucz : tedy i synowie ich a
na wieki bd siedzieli na sto-

licy twojej.

13.Albowiem obraPanSyon,
i upodoba go sobie na mie-

szkanie, mówic:
14. To bdzie odpocznienie

moje a na wieki; tu bd
mieszka, bom go sobie upo-
doba.
15. ywno jego bd obfi-

cie bogosawi, a ubogichjego

nasyc chlebem.

16. Kapanów jego przyoblo-

k zbawieniem, a wici jego

weselc si, radowa si bd.
17. Tam sprawi,e zakwitnie

róg Dawidowy; tam zgotuj
pochodni pomazacowi me-
mu.
18. Nieprzyjació jego przy-

oblok wstydem
;
ale nad nim

rozkwitnie si korona jego.

psalm cxxxm.
1. Pie stopni Dawidowa.

Oto jako rzecz dobra, i jako
wdziczna, gdy bracia zgadnie

mieszkaj.

2. Jest jako olejek najwy-
borniejszy wylany na gow,
ciekajcy na brod, na brod
Aaronow, ciekajcy a i na
podoek szat jego.

3. Jako rosa Hermon, która
zstpuje na góry Syoskie;
albowiem tam daje Pan bogo-
sawiestwo i ywot a na
wieki.
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PSALM CXXXIY.
1. Pie stopni.

Ej nu bogosawcie Panu
wszyscy sudzy Pascy, którzy

stawacie w domu Paskim na
kad noc.

2. Podnocie rce wasze ku
witnicy, a bogosawcie Pa-

nu, mówic:
3. Niechaje bogosawi Pan

z Syonu, który stworzy niebo

i ziemi.

PSALM CXXXV.
1. Halleluja.

Chwalcie imi Paskie, chwal-

cie sudzy Pascy,
2. Którzy stawacie w domu

Paskim, w sieniach domu
Bogo naszego.

3. Chwalcie Pana, albowiem
to Pan dobry; piewajcie i-

mieniowi jego, bo jest wdzi-
czne.

4. Albowiem sobie Jakóba
Pan obra, i Izraela zawasno
swoj.

5. Ja zaiste uznaj, i wielki

jest Pan, a Pan nasz jest nad
wszystkich bogów.

6. Wszystko co chce Pan, to

czyni, na niebie i na ziemi, w
morzu i we wszystkich prze-

paciach.

7. Który czyni, e wystpuj
pary od koczyn ziemi; by-
skawice idde przywodzi, wy-
wodzi wiatr z skarbów swoich

;

8.

Który pobi pierworodztwa

134. 135.

w Egipcie, od czowieka a d<

bydlcia.
9.

JPosa znaki i cuda w po

ród ciebie, Egipcie! naFarao
na i na wszystkich sug jegc

10. Który porazi
,
wiele n

rodów, a pobi królów mo
nych

;

11. Sehona, króla Amorej
skiego, i Oga, króla Basa
skiego, i wszystkie królestw;

Chananejskie

;

12. I da ziemi ich w dzie

dzictwo, w dziedzictwo Izraele

wi, ludowi swemu.
13. Panie! imi twoje na wie

ki
;
Panie

!

pamitka twoja o<

narodu do narodu.

14. Zaiste Pan sdzi bdzi
lud swój, a nad sugami swyir

zmiuje si.

15. Ale bawany pogaska
srebro i zoto, s robot rai

ludzkich.

16. Usta maj, a nie mówk
oczy maj, a nie widz; i

17. Uszy maj, a nie syszy

ani maj tchnienia w usta
swoich.

18. Kiech im podobni bd
którzy je robi, i wszysc;

którzy w nich ufaj.

19. Domie Izraelski! bogi
sawcie Panu

;
domie Aaron<

wy ! bogosawcie Panu.

20. Domie Lewiego! bogi

sawcie Panu
;
którzy si boici

Pana, bogosawcie Panu. i

21. Bogosawiony Pan z Sj

onu, który mieszka w Jeruz-

lemie. Halleluja.
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PSALM CXXXVI.

"Wysawiajcie Pana, albo-

wiem jest dobry; albowiem

na wieki miosierdzie jego.

2. Wysawiajcie Boga nad

bogami; albowiem na wieki

miosierdzie jego.

3. Wysawiajcie Pana nad

panami; albowiem na wieki

miosierdzie jego

;

4. Tego, który sam czyni cuda

wielkie; albowiem na wieki

miosierdzie jego.

5. Który mdrze niebiosa u-

czyni
;
albowiem na wieki mi-

osiedzie jego

;

6. Któryrozcign ziemi na

wodach; albowiem na wieki

miosierdzie jego

;

7. Który uczyni wiata wiel-

kie
;
albowiem na wieki mio-

sierdzie jego

;

8. Soce, aby panowao we
dnie; albowiem na wieki mi-

osierdzie jego

;

9. Miesic i gwiazdy, aby pa-

noway w nocy
;
albowiem na

wieki miosierdzie jego.

10. Który porazi Egipzan
na pierworodnych ich; albo-

wiem na wieki miosierdzie

i

jego.

11. Który wywiód Izraela z

porodku ich; albowiem na

wieki miosierdzie jego;

[
12. W rce mocnej, i w ra-

l

mieniu wycignionem; albo-

wiem na wieki miosierdzie

,

j
eg0 -

13. Który rozdzieli morze

Czerwone na rodziay
;
albo-

wiem na wieki miosierdzie

jego.

14.1 przeprowadzi ludlzrael-

skiporodkiemjego; albowiem

na wieki miosierdzie jego.

15. 1 wrzuci Faraona z woj-

skiem jego w morze Czerwone ;

albowiem na wieki miosier-

dzie jego.

16. Który prowadzi lud

swój przez puszcz
;
albowiem

na wieki miosierdzie jego.

17. Który porazi królów

wielkich; albowiem na wieki

miosierdzie jego

;

18. I pobi królów monych

;

albowiem na wieki miosier-

dzie jego

;

19. Sehona, króla Amorej-

skiego; albowiem na wieki

miosierdzie jego

;

20. 1 Oga, króla Basaskiego

;

albowiem na wieki miosier-

dzie jego.

21. I da ziemi ich w dzie-

dzictwo; albowiem na wieki

miosierdzie jego

;

22. W dziedzictwo Izraelowi,

sudze swemu; albowiem na

wieki miosierdzie jego.

23. Który w unieniu naszem

pamita na nas
;
albowiem na

wieki miosierdzie jego.

24. I wybawi nas od nie-

przyjació naszych; albowiem

na wieki miosierdzie jego.

25. Który dajepokarm wszel-

kiemu ciau
;

albowiem na

wieki miosierdzie jego.

26. Wysawiajcie Boga nie-

/
i
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bios
;
albowiem na wieki mio-

sierdzie jego.

psalm cxxxvn.

Nad rzekami Babiloskiemi,
tamemy siadali i pakali,
wspominajc na Syon.

2. Na wierzbach, które s
w nim, zawieszalimy harfy
nasze.

3. A gdy nas tam pytali ci,

którzy nas zawiedli w niewol,
o sowa pieni, (chociaemy
byli zawiesili pieni radoci,)
mówic : piewajcie nam pie
z pieni Syoskich,

4. Odpowiedzielimy: Jako
mamy piewa pie Pask
w ziemi cudzoziemców?

5. Jelie ci zapomn, o Je-

ruzalemie ! niech zapomni sa-

ma siebie prawica moja.

6. Niech przylgnie jzyk mój
do podniebienia mego, jeli-

bym na ci nie pomnia, jeli-

bym nie przeoy Jeruzalemu
nad najwiksze wesele moje.

7. Wspomnij, Panie! na sy-

nów Edomskich, i na dzie
Jeruzalemski, w który mówili

:

Poburzcie, poburzcie a do
gruntu w nim.

8. O córko Babiloska ! i ty
bdziesz spustoszona. Bogo-
sawiony, który odda nagro-
d twoj, za to, co nam zego
uczynia.

9. Bogosawiony, który po-
chwyci i roztrci dziatki twe
o ska.

137. 138. 139.

psalm cxxxvni.
1. Psalm Dawidowy.

Wysawia ci bd, Panie!
ze wszystkiego serca mego

;

przed bogami piewa ci bd.
2.Bd si kania ku kocio-
owi twemu witemu, i bd
wysawia imi twoje dla mi-

osierdzia twego, i dla prawdy
twojej

;
bo nade wszystko

uwielbi imi twoje i wyroki
twoje.

3. W dzie, któregom ci
wzywa, wysuchae mi, a

posilie moc dusz moj.
4. Wysawia ci bd, Pa-

nie ! wszyscy królowie ziemi,

gdyusysz wyroki ust twoich.

5. I bd piewali o drogach
Paskich, a i wielka jest

chwaa Paska.
6. A cho wywyszony jest

Pan, wszake na unionego
atrzy, a wysokomylnego z

aleka poznaje.

7. Jelibym ehodzi w poród
utrapienia, oywisz mi

;

prze~<

ciw popdliwoci nieprzyja-

ció moich wycigniesz rk
twoj, a prawica twoja wy-
swobodzi mi.
8. Pan wszystko za mnie wy-

kona. O Panie! miosierdzie

twoje trwa na wieki; sprawy
rk twoich nie opucisz.

PSALM CXXXIX.
j

1. Przedniejszemu piewako-,-

wi psalm Dawidowy.
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Panie! dowiadczye i dozna-

e mi.
2. Tedy znasz siedzenie moje,

i powstanie moje, wyrozumie-

wasz myli moje z daleka.

3. Ty chodzenie moje i le-

j

enie moje ogarn, a wiado-

me wszystkich dróg moich.

4. Nim .przyjdzie sowo na
1

jzyk mój, oto Panie! ty to

: wszystko wiesz.

5. Z tyu i z przodku otoczy-

e mi, a pooye na mi r-

j

k twoj.

|
.
6. Dziwniejsza umiejtno

;

twoja nad dowcip mój
;
wyso-

; ka jest, nie mog jej poj.
7. Dokd ujd przed duchem

j
twoim? a dokd przed obli-'

i czem twojem uciek?

8. Jelibym wstpi do nie-

!

ha, jeste tam
;

i jelibym so-

!

• bie posa w grobie, i tame

j

przytomny.

9. Wzilibym skrzyda ran-

! nej zorzy, abym mieszka na

|

kocu morza,

.i, 10. I tamby mi rka twoja

i

prowadzia, a dosigaby mi-
prawica twoja.

11. Albo rzeklibym : Wdy
(

ciemnoci zakryj mi
;
ale i

|

noc jest wiatem okoo mnie,

! 12. Gdy i ciemnoci nic nie

I zakryj przed tob; owszem

|

tobie noc jako dzie wieci;

I ciemnoci s jako wiato.
13. Ty zaiste w mocy masz

nerki moje
;
okrye mi w y-

wocie matki mojej.

p.

i

14. Wysawiam ci dlatego,

e si zdumiewam strasznym

i dziwnym sprawom twoim, a

dusza moja zna je wybornie.

15. Nie zataia siadnako
moja przed tob, chociaem

by uczyniony w skrytoci, i

misternie zoony w nisko-

ciach ziemi.

16. Niedoskonay pód ciaa

mego widziay oczy twoje
;
w

ksigi' twoje wszystkie czonki

moje wpisane s, i dni, w któ-

rych ksztatowane byy, gdy

jeszcze adnego z nich niebyo.

17. Przetb o jako drogie s
u mnie myli twoje, Boe! a

jako ich jest wielka liczba.

18. Jelibym je chcia zliczy,

nad piasek rozmnoyy si;

ocucTi si, jeszczemci ja z to-

b.
19. Zabiliby, o Boe! nie-

zbonika, tedyby mowie
krwawi odstpili odemnie

;

20. Którzy mówi przeciwko

tobie obrzydoci, którzy pró-

no wynosz nieprzyjació

twoich.

21. Izali tych, którzy ci w
nienawici maj, o Panie ! nie-

mam w nienawici? a ci, któ-.

rzy przeciwko tobie powsta-

waj, iza mi nie omierzli?
,

22. Gówn nienawici nie-

nawidz ich, a mam ich za nie-

przyjació.

23. Wyszpieguj mi, Boe!
a poznaj serce moje

;
dowiadcz

mi, a poznaj myli moje,

24. I obacz, jeli droga od-

H
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pornoci jest we mnie, a pro-
wad mi drog wieczn.

PSALM CXL.
1. Przedniejszemu piewako-

wi psalm Dawidowy.

2. Wyrwij mi, Panie! od
czowieka zego, od ma o-
krutnego strze mi

;

3. Którzy myl ze rzeczy
w sercu, a na kady dzie
zbieraj si na wojn.
4. Zaostrzaj jzyk swój, ja-

kow
;
jad mij pod warga-

mi ich. Sela.

5. Zachowaj mi, Panie! od
rk bezbonika; od ma o-

krutnego strze mi, którzy
mylili podwróci nogi moje.
6. Hardzi na mi zastawili

sido, i powrozy; rozcignli
sieci przy cieszce, a sida swe
zastawili na mi. Sela.

7. Rzekem Panu: Ty jest
Bóg mój ! wysuchaje, Panie

!

gos modlitw moich.
8. O Panie, Panie mocj^ zba-

wienia mego, który przykry-
waszgow mojwdzie bitwy

!

9. Me dawaj, Panie ! bezbo-
nemu, czego da; ani myli
jego zej góry nie dawaj, ebv
si nie podniós. Sela.

10. A wodza tych, którzy
mi obstpili, nieprawo warg
ich niech ich okryje.
11. Mech na nich spadnw-

gle rozpalone
;
do ognia niech

wrzucenibd, i do doów g-
bokich, skdby nie powstali.
12. Potwarca nie bdzie u-

9. 140. 141.

twierdzony na ziemi, a m:
okrutny zoci uowiony b
dc' upadnie.

13. Wiem, e Pan uczynis
utrapionemu, i pomst ndz-
nych.

14. A tak sprawiedliwi bdgj
wysawia imi twoje, a szcze-

rzy bd mieszka przed obli-

czem twojem.

PSALM CXLI.
1. Pie Dawidowa.

Panie! woam do ciebie, po-
spiesz si do mnie

:
posuchaj

gosu mego, gdy woam do
ciebie.

2. Mech bdzie przyjemna
modlitwa moja, jako kadzido
przed obliczem twojem, a pod-
noszenie rk moich jako ofia-

ra wieczorna.

3.. Panie! poó stra ustom
moim; strze drzwi warg mo-
ich,

4. Me nachylaj serca mego,
do zej rzeczy, abym nie czy-:
ni spraw niepobonych z m- r

ami czynicymi nieprawo,'
i ebym si nie karmi rozko-
szami ich.

5. Mech mi bije sprawiedli-
r:

wy, a przyjm to za miosier-
dzie

;
i niech mi gromi, a b-

dzie mi to za najwyborniej-
szy olejek, który nie zarazi
gowy mojej

;
albowiem jesz-

cze modlitwa moja patna
bdzie przeciwko zoci ich. ;

6.
.

Mech bd zrzuceni do
miejsc opoczystych sdziowie l
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ich, aby syszeli sowa moje,

e byy wdziczne.

7. Jako gdyby kto rba i

upa drwa na ziemi, tak si

rozlatuj koci nasze a do ust

grobowych.

8. Ale do ciebie, Panie, Pa-

nie! podnosz oczy moje; w
tobie ufam, nie odpychaj du-

szy mojej.

9. Strze mi od sida, które

na mi zastawili, i od side

czynicych nieprawo.
10. Niech wpadn razem w

sieci swoje niepoboni, a ja za

tern przemin.

PSALM CXLH.

1. Pie wyuczajca Dawido-

wa, gdy by w jaskini, modli-

twa jego.

2. Gosem moim do Pana

woam; gosem moim Panu

si modl.
3. Wylewam przed obliczem

jegodo moj, a utrapienie

moje przed oblicznoci jego

oznajmuj.
4. Gdy bywa ciniony duch

mój we mnie, ty znasz cieszk

moj; na drodze, któr cho-

dz, ukryli na mi sido.

5. Ogldamli si na praw
stron, a przypatruj si, nie-

masz ktoby mi zna
;
zgina

ucieczka moja, niemasz ktoby

si uj o dusz moj.
6. Panie! do ciebie woam,
mówic: Ty nadzieja moja,

ty dzia mój w ziemi yj-
cych.

L. 142. 143. 113

7. Posuchaj pilnie woania

mego, bom bardzo zndzony

;

wyrwij mi od tych, którzy

mi przeladuj, albowiem s
mocniejszymi nad mi.
8. Wywiede z ciemnicy du-

sz moj, abym chwali imi
twoje; obstpi mi sprawie-

dliwi, gdy mi dobrodziejstwo

uczynisz.

PSALM CXLni.

1. Psalm Dawidowy.

Panie ! wysuchaj modlitw
moj, a przyjmij w uszy pro-

by moje
;
dla prawdy twojej

wysuchaj mi i dla sprawie-

dliwoci twojej.

2. A nie wchod w sd z su-

g twoim; albowiem nie b-
dzie usprawiedliwiony przed

obliczem twojem aden yj-
cy.

3. Gdy przeladuje nieprzy-

jaciel dusz moj, potar ró-

wno, z ziemi ywot mój
;
spra-

wi to, e musz mieszka w
ciemnociach, jako ci, którzy

zdawna pomarli.

4. I ciniony jest we mnie

duch mój
,
awe wntrznociach

moich niszczeje serce moje.

5. Wspominam sobie dni da-

wne, i rozmylam o wszyst-

kich sprawach twoich, i u-

czynki rk twoich rozbieram.

6. Wycigam rce moje ku

tobie; dusza moja, jako sucha

ziemia, ciebie pragnie. Sela.

7. Pospiesz si, a wysuchaj

mi, Panie ! ustaje duch mój

;

H*
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nie ukrywaje oblicza twego
przedemn

; bomci podobny
zstpujcym do grobu.
8. Spraw, abym rano sysza

miosieidzie twoje, bo w tobie
ufam; oznajmij mi drog, któ-
rbym mia chodzi; bo do
ciebie podnosz dusz moj.
.
&

.
Wyrwij mi od nieprzy-

jació moich, Panie ! do ciebie
si uciekam.
10. Naucz mi czyni wol

twoj, albowieme ty Bóg
mój

;
duch twój dobry niech

mi prowadzi po ziemi prawej.
11. Dla imienia twego, Pa-

nie! oyw mi; dla sprawie-
dliwoci twojej wywied z u-
trapienia dusz moj.
12. I dla miosierdzia twego

wytra, nieprzyjació moich,
a wygad wszystkich przeciw-
ników duszy mojej

; bom ja
suga twój.

PSALM CXLIV.
1. Pie Dawidowa.

Bogosawiony Pan, skaa mo-
ja, który wiczy rce moje do
bitwy, a palce moje do wojny.
2. Miosierdziem mojem, i

twierdz moj, ucieczk moj,
wybawicielem moim, Starcz
moj on mi jest, przetow nim
ufam; onci podbija pod mi
lud mój.

3. Panie! có jest czowiek,
e na masz baczenie? a syn
czowieczy, e go sobie powa-
asz?
4. Czowiek marnoci jpstpo-

143. 144.

dobny
;
dni jego jako cie po

mijajcy.

5. Panie! nako niebios two
ich, a zstp

; dotknij si gór
a. zakurz si.

6. Zabynij byskawica, s
rozprosz ich

;
pu strzay two-

je, a pora ich.

7. cignij rk sw z wyso-
koci; wybaw mi, a wyrwij
mi z wód wielkich, z rki cu-
dzoziemców.

8. Których usta kamstwo
mówi, a prawica ich, prawica
omylna.

9- Boe
!
pie now tobie za-

piewam
;
na lutni, i na instru-

mencie o dziesiciu stronach
piewa ci bd.
10. Bóg daje zwycistwo kró-

lom, a Dawida, sug swego,
wybawia od miecza srogiego!
11. Wybawemi, a wyrwij
mi z rki cudzoziemców, któ-

'

rych usta mówi kamstwo, a
prawica ich prawica omylna

;

'

.

12. Aby synowie nasi byli <

jako szczepy rosnce w mo-

1

doei swojj, a córki nasze,
'

jako kamieniewgielne, wycio-
sane w budynku kocielnym.
13- Szpiarnie nasze pene f

niech wydawaj wszelakie po-
1

trzeby
; trzody nasze niech ro-

dz tysice, niech rodz dzie- ;si tysicy w oborach na-
szych.

14. Woy nasze niech bd j

tuste; niech nie bdzie wtar- i
gnienia, ani zajcia, ani narz- ]

kania po ulicach naszych,
j
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15. Bogosawiony lud, któ-

remu si tak dzieje. Bogosa-
wiony lud, którego Bogiem
jest Pan.

PSALM CXLV.

1. Chwalebna pie Dawi-
dowa.

;Wywysza ci bd, Boe
mój, królu mój ! i bogosawi
bd imieniowi twemu na wie-

ki wieków.

2. Na kady dzie bogosa-
.wi ci bd, a chwali imi
twoje na wieki wieków.
8. Pan wielki jest i bardzo

chwalebny, a wielko jego

nie moe by docigniona.

4. Naród narodowi wychwa-
la bdzie sprawy twoje, a mo-
cy twoje opowiada bd.
5. Ozdob chway wielmono-
ci twojej, i dziwne twe spra-

wy wysawia bd.
6. I moc strasznych uczyn-

ków twoich ogasza bd, i

ja zacno twoj opowiada
bd.
7. Pami obfitej dobroci

twojej wysawia, a o spra-

wiedliwoci twojej piewa b-
d, mówic:

.' 8. Dobrotliwy i miosierny
jest Pan, nierychy do gnie-

wu, i wielkiego miosierdzia.

9. Dobry jest Pan wszyst-

kim, a miosierdzie jego nad
wszystkiemi sprawami jego.

10. Niech ci wysawiaj, Pa-
nie ! wszystkie sprawy twoje,

144, 145. 115
a wici twoi niech ci bogo-
sawi.
11. Saw królestwa twego

niech opowiadaj, a o mono-
ci twojej niech rozmawiaj;

12. Aby oznajmili synom
ludzkim mocy jego, a chwa
i ozdob królestwa jego.

13. Królestwo twoje jest kró-

lestwo wszystkich wieków, a

panowanie twoje nie ustaje

nad wszystkimi narodami.

14. Trzyma Pan wszystkich

upadajcych,a podnosi wszyst-

kich obalonych.

15. Oczy wszystkich w tobie

nadziej maj, a ty im dajesz

pokarm ich czasu swojego.

16. Otwierasz rk twoj, a

nasycasz wszystko, co yje,

wedug upodobania twego.

17. Sprawiedliwy jest Pan
we wszystkich drogach swo-

ich, i miosierny we wszyst-

kich sprawach swoich.

18. Bliski jest Pan wszyst-

kim, którzy go wzywaj,
wszystkim, którzy go wzywa-

j w prawdzie.

19. Wol tych czyni, którzy

si go boj, a woanie ich wy-
suchiwa, i ratuje ich.

20. Strzee Pan wszystkich,

którzy go miuj
;
ale wszyst-

kich niepobonych wytraci.

21. Chwa Pask wysa-
wia bd usta moje

;
a bo-

gosawi bdzie wszelkie ciao

imi wite jego na wieki

wieków.



116 PSALMI 146. 147.

PSALM CXLVI.
1. Halleluja.

2. Chwal, duszo moja! Pa-
na. Chwali bd Pana, pókim
yw

;
bd piewa Bogu me-

mu, póki mi staje.

3
;
Nie ufajcie w ksitach,

ani w adnym synu ludzkim,
w którym nie masz wybawie-
nia.

4. Wynijdzie duch jego, i

nawróci si do ziemi swojej

;

w one dzie zgin wszystkie
myli jego.

5. Bogosawiony, którego
Bóg Jakóbowy jest pomocni-
kiem, którego nadzieja jest w
Panu, Bogu jego

;

6. Który uczyni niebo, i zie-

mi, morze, i wszystko, co w
nich jest; który przestrzega
prawdy a na wieki

;

7. Który czyni sprawiedli-
wo ukrzywdzonym, i daje
chleb zgodniaym; Pan roz-

wizuje winiów.
8. Pan otwiera oczy lepych

;

Pan podnosi upadych; Pan
miuje sprawiedliwych.
9. Pan strzee przychodniów,

sierotce i wdowie pomaga

;

ale drog niepobonych pod-
wraca.

10. Pan bdzie królowa na
wieki

;
Bóg twój, o Syonie ! od

narodu do narodu. Halleluja.

PSALM CXLVII.

Chwalcie Pana
;
albowiem do-

bra rzecz jest, piewa Bogu

naszemu
;
albowiem to wdzi

czna i przystojna jest chwaa
2r Pan Jeruzalem buduje, i

rozproszonego Izraela zgroma
dza.

3. Który uzdrawia skruszo
nych na sercu, a zawizuj*
boleci ich.

4. Który rachuje liczb*

gwiazd, a kad z nich imi
niem jej nazywa. i ,

5. Wielki jest Pan nasz,
:

wielki w mocy
;
rozumienia je

go niemasz liczby.

6. Pan pokornych podnosi;
ale niepobonych a ku ziem
unia.

7. piewajcie Panu z chwa
; piewajcie Bogu naszemi
na harfie

;

8. Który okrywa niebiosa

obokami, a deszcz ziemi go-

tuje; który czyni, e ronie
trawa po górach

;

_

9. Który daje bydu pokarm
ich

,
i krucztom modym,

które woaj do niego.

10. Nie kocha si w mocy,
koskiej, ani si kocha w
goleniach mskich.
11. Kocha si Pan w tych,

którzy si go boj, a którzy
ufaj w miosierdziu jego. r

12. Chwale, Jeruzalemie’.

Pana; chwale, Syonie! Boga

13. Albowiem on umacnia
zawory bram twoich, a bogo-
sawi synów twoich w porod-?
ku ciebie.

14. On czyni pokój w grani-
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cach twoich, a najwyborniej-

sz pszenic nasyca ci.

15. On wysya sowa swe na
ziemi; bardzo prdko biey
wyrok jego.

16. On daje nieg jako wen,
szron jako popió rozsypuje.

17. Rzuca lód swój jako bry-

y; przed zimnem jego któ
si ostoi?

18. Posya sowo swoje, i

roztapia je
;

powienie wiatrem
swym, a rozlewaj wody.
19. Oznajmuje sowo swe

Jakóbowi, ustawy swe i sdy
swe Izraelowi.

20. Nie uczyni tak adnemu
narodowi

;

przeto nie poznali

sdów jego. Halleluja.

PSALM CXLVin.
1. Halleluja.

Chwalcie Pana na niebiosach

;

chwalcie go na wysokociach.
2. Chwalcie go wszyscy A-

nioowie jego; chwalcie go
wszystkie wojska jego.

3. Chwalcie go soce i mie-

sicu; chwalcie go wszystkie

jasne gwiazdy.

4. Chwalcie go niebiosa nad
niebiosami, i wody, które s
nad niebem.

5. Chwalcie imi Paskie;
albowiem on rozkaza, a stwo-

rzone s.
6. I wystawi je na wieki

wieczne
;
zaoy im kres, któ-

rego nie przestpuj.
7. Chwalcie Pana na ziemi,

smoki i wszystkie przepaci.
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8. Ogie i grad, nieg i para,

wiatr gwatowny, wykonywa-
jcy rozkaz jego

;

9. Góry, i wszystkie pagórki,

drzewa rodzaj ne, i wszystkie

cedry

;

10. Zwierzta, i wszystko by-

do, gadziny, i ptastwo skrzy-

dlaste.

11.Królowie ziemscy, i wszyst-

kie narody
;
ksita i wszys-

cy sdziowie ziemi

;

12. Modziecy, take i pan-

ny, starzy i modzi,
13. Chwalcie imi Paskie;

albowiem wywyszone jest

imi jego samego, a chwaa
jego nad ziemi i niebem.

14. I wywyszy róg ludu

swego, chwa wszystkichwi-
tych jego, mianowicie synów
Izraelskich, ludu jemu naj-

bliszego. Halleluja.

PSALM CXLIX.

/
1. Halleluja.

piewajcie Panu pie now;
chwaa jego niechaj zabrzmi

w zgromadzeniu witych.
2. Wesel si, Izraelu ! w Twór-

cy swoim; synowie Syoscy!
radujcie si w Królu swoim.
3. Chwalcie imi jego na
iszczakach

;
na bbnie i na

artie grajcie mu.
4. Albowiem si kocha Pan
w ludu swym

;

pokornych zba-

wieniem uwielbia.

5. Radowa si bd wici
w chwale Boej, a piewa b-
d w pokojach swych.
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6. Wysawiania Boe bd w

ustach ich, a miecz na obie

strony ostry w rkach ich,

7. Aby wykonywali pomst
nad poganami, a karali na-

rody;

8. Aby wizali ptami kró-

lów ich, a szlacht ich oko-
wami elaznemi;
9. Aby postpili z nimi we-
dug prawa zapisanego. Ta
jest sawa wszystkich witych
jego. Halleluja.

PSALM CL.

1.

Halleluja.

Chwalcie Boga w witnicy

149. 150.

jego chwalcie go na rozpo-
starciu mocy jego.

2. Chwalcie go ze wszelkiej

mocy jego; chwalcie gq we-
dug wielkiej dostojnoci je-

go-
.

3. Chwalcie go na gonych
trbach

;
chwalcie go na lutni

i na harfie.

4. Chwalcie go na bbnie i

na piszczace
;
chwalcie go na

stronach i na organach.

5. Chwalcie go na cymbaach:
gonych

;
chwalcie go na cym-

baach krzykliwych.

6. Hiech wszelki duch chwali

Pana! Halleluja.

P.olish N. Test. & Ps.

Drukiem Adolfa Holzkausena w Wiedniu.










